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Werken met een elektrische stapelaar - met
bestuurdersplatform en/of meeloper
Aanleren op een veilige en efficiënte manier met een
elektrische stapelaar te werken.De bestuurders alle
technieken aanleren zodat zij op efficiënte wijze de
goederen weten te behandelen en tijdig pannes en

storingen aan de elektrische stapelaar kunnen traceren
en melden. Tevens weten zij ongelukken en verwondingen, schade aan de te manipuleren goederen te voorkomen. Kortom een veilige en productieve werkwijze.

PROGRAMMA
PRAKTIJK

THEORIE
•
•
•
•

De veiligheidsvoorschriften
Diverse methoden en stapeltechnieken
Stabiliteit en maximale last van de transpalet
Onderhoud en dagelijkse controle

•
•
•
•
•

De veiligheids- en verkeersregels toepassen
Dagelijkse inspectie van het materiaal
Batterijen aansluiten en loskoppelen
Afstanden inschatten
Verkeerstechnieken: smalle doorgangen, bochten,
vooruit en achteruit
• Goederen stapelen en verplaatsen (van de vloer en in
de hoogte)
• Toepassen van regels van orde en netheid in de
werkzone

PRAKTISCHE INFO
• Categorie:
Besturen van machines
• Doelstellingen van de opleiding:
Het verwerven van theoretische
kennis en praktische vaardigheden
die de kandidaten in staat stellen
een elektrische stapelaar te
hanteren. Daarnaast worden hun
noties basisveiligheid onderricht,
verantwoordelijkheidszin bijgebracht
en efficiënt gebruik van dit werktuig.
• Doelgroep:
Iedere persoon die in een magazijn,
productie-entiteit, … werkt en die
taken met een elektrische stapelaar
moet uitvoeren.

• Validatie van de verworven
kennis en vaardigheden:
De kandidaten die slagen voor het
theoretisch en praktisch examen.
• Basisvereisten en
toelatingsvoorwaarden:
• Minimum 18 jaar.
• Medisch geschikt zijn een
veiligheidsfunctie uit te voeren.
• In het bezit zijn van PBM’s,
noodzakelijk voor het
praktijkgedeelte van de opleiding.
• Duur en uren:
1 dag, van 08:00 tot 16:00
• Documentatie:
1 syllabus per deelnemer.

• Aantal deelnemers per sessie:
Maximum 8
• Diverse:
Tijdens de middag wordt aan elke
kandidaat een broodje en een
frisdrank aangeboden (indien de
opleiding in één van de vestigingen
van ECS plaatsvindt).
• Contact en informatie:
03/360 29 11 of info@e-c-s.be
Al de opleidingen kunnen op
aanvraag ingericht worden in één
van de vestigingen van ECS of bij
de klant.
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