
Copyright Muku.pl 1 of 2

TYTUŁ: Kurs na wózki widłowe. Uprawnienia UDT. Sieradz.

CENA: 438,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: JGL Logistics Wojtysiak Sp.J. (.: sieradz_jgl :.)
  Adres: Cypriana Bazylika 17
  Miasto: Sieradz
  Województwo: łódzkie
  Telefon: 730 350 000
                601 950 888

OPIS:

Kurs na wózki widłowe. Cena 438 zł. Uprawnienia UDT. Sieradz.

Prowadzimy kursy i szkolenia dla firm i osób indywidualnych.
Zapisy codziennie - kursy w trybie ciągłym.
Sam ustalasz termin i czas zajęć.

Kurs na wózki widłowe (jezdniowe) - wcześniej kat.: IIWJO - wszystkie typy (spalinowe, gazowe i elektryczne + bezpieczna wymiana butli
LPG).
Kurs na wózki specjalizowane - wcześniej kat. IWJO (ładowarki teleskopowe, wózek widłowy z operatorem podnoszonym z ładunkiem).

W cenie szkolenia:
- aktualne materiały szkoleniowe,
- szkolenie teoretyczne,
- praktyczna nauka na wózku widłowym,
- zaplecze dydaktyczne,
- przygotowanie dokumentów oraz kontakt z Dozorem
Technicznym w sprawie egzaminu,
- opieka instruktora podczas egzaminu przed komisją
kwalifikacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.

Egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego - uprawnienia UDT.

Szkolenia, prowadzimy także w firmach.

Po odbytym szkoleniu otrzymujesz:
- uprawnienia UDT na wózki widłowe,
- uprawnienia ważne na terenie Unii Europejskiej.

Prowadzimy także kursy na:
- wózki ze zmiennym wysięgiem - typu Manitou - wcześniej kat. IWJO,
- ładowarki teleskopowe,
- wózki wysokiego składu - operator podnoszony wraz z ładunkiem,
- HDS,
- podesty ruchome, (nożycówki, koszowe, zwyżki)
- suwnice (kurs tylko w zakładach pracy).

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

Kurs możesz odbyć w jednym z naszych ośrodków JGL Logistics:

SIERADZ
ul. Cypriana Bazylika 17, tel. 730 350 000, 695 375 025

ŁÓDŹ
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ul. Trębacka 19, tel. 695 375 025

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
ul. Wolborska 6B, tel. 695 375 015

TYCHY
ul. Fabryczna 11, (tereny fabryczne), tel. 603 456 555

KRAKÓW
ul. Makuszyńskiego 15, tel. 661 720 325

KATOWICE
tel. 603 456 555, 601 950 888

Zapisy telefonicznie lub osobiście w naszych ośrodkach szkoleniowych JGL Logistics.

Prowadzimy także kursy dla firm i grup zorganizowanych.
Wszelkie informacje pod numerem
tel. 601 950 888.

Szkolenia na wózki widłowe prowadzimy w całym kraju, zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Urząd Dozoru Technicznego.

Posiadamy certyfikat i jesteśmy uczestnikiem Programu RZETELNA FIRMA.
Więcej informacji oraz cennik kursów znajdziesz na:
https://www.jgl.pl

Zapraszamy do współpracy.


