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Werken met een roterende verreiker
met hijsfunctie
Een veilig rijgedrag verwerven met de Roterende verreiker en op een efficiënte en veilige wijze aangeslagen
lasten hijsen en verplaatsen met de hijsinrichting (Verschillende types mogelijk). Zo kunnen ongevallen en

schade aan de gehanteerde producten beter voorkomen worden zonder hierbij echter de productiviteit uit
het oog te verliezen.

PROGRAMMA
THEORIE

PRAKTIJK

• Typen verreikers en de verschillende toepassingen.
• Aanverwante transportmiddelen voor horizontaal en
verticaal transport
• De hulpmiddelen voor horizontaal en verticaal transport
en het behandelen van speciale lasten
• Belangrijke begrippen i.v.m. de bouw van de verreiker
• De basisregelgeving voor het gebruik van een verreiker
met hijsfunctie
• De veiligheidsregels en de verkeersregels – Risico’s LMRA
• De factoren die de stabiliteit kunnen beïnvloeden noemen
- laaddiagrammen
• Dagelijkse controle
• Basisregels aanslaan en uitwijzen van lasten

• Toepassen van de veiligheids- en verkeersregels:
defensief rijden, interactie met mensen en andere
bestuurders
• Dagelijkse controle van de verreiker en de
hijshulpstukken, herkennen van gevaarlijke defecten
• Juiste op- en afstaptechniek
• Veilig parkeren
• De bedieningsorganen correct kunnen gebruiken in
verschillende situaties en op variabele parkoers
• Hijsen, verplaatsen en afzetten van verschillende typen
lasten op verschillende hoogten en afstanden. Dit zowel
met als zonder de hijsinrichting
• Een goede rijtechniek hanteren: vooruit, achteruit,
bochtenwerk, passeren in zeer nauwe doorgangen.
Dit zowel met als zonder de hijsinrichting
• Stapelen op grondlocaties, in stellingen (tot ≤1m op
de draaicirkel) en in functie van capaciteit van de
laaddiagrammen

PRAKTISCHE INFO
• Categorie:
Heffen en hijsen
Risicovolle taken
• Doelstellingen van de opleiding:
Het verwerven van nodige de
theoretische kennis en praktische
vaardigheden om op een doel
treffende en veilige manier met een
roterende verreiker met hijsfunctie
te kunnen werken.
• Doelgroep:
Iedere medewerker die met
een ROTO met hijsfunctie moet
werken, waarbij de opdrachten een
zekere moeilijkheidsgraad hebben
(stapelen in hoogte, in beperkte
ruimte, onder tijdsdruk, intensief
laden en lossen, in een plaats waar
mensen rondlopen).

• Validatie van de verworven
kennis en vaardigheden:
De kandidaten ontvangen een
deelnameattest.
• Basisvereisten en
toelatingsvoorwaarden:
• Minimum 18 jaar zijn.
• Medisch attest mbt uitvoeren
‘veiligheidsfunctie’
• 	In het bezit zijn van de nodige
PBM’s voor het praktijk-gedeelte
van de opleiding.
• Duur en schema:
1 dag, van 08:00 tot 12:00
• Documentatie:
1 syllabus per deelnemer.
• Aantal deelnemers per sessie:
Maximum 6

• Diverse:
Gratis broodjeslunch + 1 frisdrank +
doorlopend koffie, soep ed. (indien
de opleiding in één van vestigingen
van ECS plaatsvindt).
• Contact en informatie:
info@e-c-s.be of 03/360.29.11
Al onze opleidingen kunnen op aanvraag in één van onze vestigingen of bij
de klant georganiseerd worden. Tevens
kunnen we onze opleidingen aanpassen
aan uw specifieke noden of aanvullen
met een audit, advies, coaching.

46 | ECS Your Safety, Our Skill

432601_ECS Training Academy NL 2015v3.indd 46

24/02/15 14:17

