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TYTUŁ: Kurs na wózki widłowe, uprawnienia UDT w cenie.

CENA: 650,00 PLN Faktura Vat

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: JGL Logistics Wojtysiak Sp.J. (.: poznan_jgl :.)
  Adres:
  Miasto: Poznań
  Województwo: wielkopolskie
  Telefon: 601 950 888
                

OPIS:

Kurs na wózki widłowe, uprawnienia UDT w cenie. Poznań,
Łódź.

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

Szkolenie wózki widłowe z uprawnieniami UDT w cenie.

Na całość szkolenia składają się:
- kurs na wózki widłowe,
- egzamin UDT, państwowy,

Program szkolenia 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 szkolenia z:

- obsługi żurawi przeładunkowych HDS (hydraulicznych dźwigów samochodowych),
- obsługi podestów ruchomych przejezdnych koszowych na pojazdach,
- obsługi podestów ruchomych wolnobieżnych nożycowych tzw. nożycówki, zwyżki,
- obsługi wózków jezdniowych (widłowych) - wszystkie typy - spalinowe, elektryczne oraz napędzane LPG,
- obsługi suwnic - kursy tylko w zakładach pracy.

Wszystkie szkolenia kończy egzamin UDT - państwowy - cena 212, 34 zł.

Sam ustalasz terminy zajęć, więc umówisz się osobiście z instruktorem w godzinach odpowiednich dla Ciebie.

JGL Logistics
Poznań
tel. 601 950 888

Szkolimy w całej Polsce:

KONIN, tel. 601 950 888
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KUTNO, tel. 609 015 515
SIERADZ, tel. 730 350 000, 695 375 025
ŁÓDŹ, tel. 695 375 025
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, tel. 695 375 015
RADOMSKO, tel. 601 950 888
TYCHY, tel. 603 456 555
KRAKÓW, tel. 661 720 325
KATOWICE, tel. 603 456 555, 601 950 888

Prowadzimy także szkolenia dla firm i grup zorganizowanych.
Możliwość zorganizowania szkolenia w Twojej firmie.
Kursy na wózki jezdniowe oraz inne urządzenia transportu bliskiego (podesty ruchome, suwnice itp.)
tel. 601 950 888

Zobacz na:
https://www.jgl.pl

Polub nas na: www.facebook.com/kurswozkiwidlowe


