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TYTUŁ: Kurs na wózki widłowe wysokiego składu - UDT.

CENA: 438,00 PLN Faktura Vat

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: JGL Logistics Wojtysiak Sp.J. (.: kutno_jgl :.)
  Adres:
  Miasto: Kutno
  Województwo: łódzkie
  Telefon: 601 950 888
                695 375 025

OPIS:

Kurs na wózki widłowe wysokiego składowania - UDT. Cena 438
zł. Kutno, Łódź.

Szukasz pracy, potrzebujesz się przekwalifikować lub zwiększyć
swoje umiejętności?
Teraz mamy dla Ciebie specjalną ofertę.

Szkolenie na wózki widłowe wysokiego składu - uprawnienia UDT.

Na całość szkolenia składają się:
- moduł na wózki widłowe
- egzamin UDT

Program kursu obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
- wiadomości o dozorze technicznym
- typy stosowanych wózków
- budowa wózka
- czynności operatora przy obsłudze wózków
- czynności operatora w czasie pracy wózkami
- wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
- wiadomości z zakresu bhp i p.poż.
- praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków typu: nadładowne, podnośnikowe (z mechanicznym napędem podnoszenia),
unoszące,
- program szkolenia w zakresie bezpiecznej obsługi - wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym.

Ponadto prowadzimy kursy na:

- wózki jezdniowe (wózki widłowe) wszystkie typy,
- wózki ze zmiennym wysięgiem (ładowarki teleskopowe) wcześniej kat. 1WJO
- podesty ruchome (podnośniki koszowe, zwyżki),
- żurawie HDS.

Terminy szkoleń możesz ustalać indywidualnie - w zależności od czasu jakim dysponujesz.

Wszystkie kursy kończy egzamin UDT - cena 212, 34 zł.

Zapisz się już dziś.
JGL Logistics
Kutno, tel. 695 375 025

Szkolenia prowadzimy również w oddziałach:

Tychy, ul. Fabryczna 11, tel. 603 456 555,
Kraków, ul. Makuszyńskiego 15, tel. 661 720 325,
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Łódź, ul. Trębacka 19, tel. 695 375 025,
Piotrków Trybunalski, ul. Wolborska 6B, tel. 695 375 015,
Sieradz ul. Cypriana Bazylika 17, tel. 730 350 000, 695 375 025,
Katowice ul. Bracka 20F, tel. 603 456 555, 601 950 888

Prowadzimy szkolenia dla firm na terenie całego kraju.
tel. 601 950 888

Więcej na stronie:
https://www.jgl.pl
Polub nas na: www.facebook.com/kurswozkiwidlowe


