#140082

#LOGISTIEK

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

LADINGZEKERING (BIJSCHOLING VAKBEKWAAMHEID CHAUFFEUR C)

€ 205,70 incl. BTW

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
Code 95 = Bijscholing vakbekwaamheid chauffeur C; C en D (=nascholing, permanente vorming, opleiding voor code 95, ...)

Omschrijving
Dagelijks zijn er vrachtwagens die hun lading verliezen: dat gaat van zaken die van de vrachtwagen vallen, tot het omkantelen van de vrachtwagen zelf. Als
beroepschauﬀeur krijg je hier een diepgaande opleiding om de ladingzekering correct uit te voeren. Je kent de veiligheidsvoorschri en die je moet toepassen in het
belang van het laden en lossen van een lading, je kent de relatie tussen de te vervoeren lading en de juiste klem- en vastzettechnieken én je krijgt de kans zelf
berekeningen te maken onder begeleiding van onze docent.
De praktijkoefeningen (eerst op schaal dan in het "echt") zorgen ervoor dat deze opleiding jou als chauffeur "ladingzekeringproof" maakt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Chauffeurs met rijbewijs C, C+E, C1, C1+E met code 95
Chauffeurs met een gecombineerd rijbewijs C en D met code 95

Voorkennis
Je hebt geen specifieke voorkennis nodig.

Toelatingsvoorwaarden
Een geldig rijbewijs C, C+E, C1, C1+E met code 95
Nederlandse taal
Maximum 10 chauffeurs
7 uur effectieve lestijd = 7 kredietpunten = kom op tijd!
Breng je identiteitskaart mee voor de juiste informatie op je attest

Bijkomende info
Groepskorting:
Voor meer dan 2 chauffeurs, prijskorting op aanvraag.
Bedrijfsintern:
De opleiding kan ook bedrijfsintern gegeven worden. Dit kan reeds vanaf 10 chauffeurs. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

PROGRAMMA
Opleiding van 7 uur.
THEORIE
Krachten op de lading: gewichtskracht, massatraagheidskracht
Wetgeving
Voorschriften voor de voertuigen
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Soorten ladingzekering
Gebruik van sjorbanden en hun technische gegevens
Bepalen van het aantal sjorbanden van een lading
Aanzet tot het beladen van containers
Controle van de vastzetrichting
Juiste verdeling van de lading over de assen
Juiste verdeling van de lading om de stabiliteit van de vrachtwagen te garanderen en dit rekening houdend met het zwaartepunt
PRAKTIJK
Het voorbereiden, laden en vastmaken van ladingen. De cursisten zetten het theoretisch lesgedeelte om in de praktijk onder begeleiding van de lesgever. De
chauffeurs kunnen werken met de ladingen en sjormiddelen teneinde een maximale praktische uitvoering te bereiken van de onderwezen stof.

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

F: 050/403061

8500 Kortrijk

info@syntrawest.be

vrijdag 13/12/2019

08:30

12:30

vrijdag 13/12/2019

13:00

16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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