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Vakbekwaamheid Reachtruck
Doelstelling van de opleiding

De cursisten leren de basiskennis en voldoende vaardigheden om met de reachtruck
bewust, veilig en efficiënt te kunnen werken.
Met het behalen van het reachtruck certificaat toont u aan dat u voldoende kennis
heeft om uw heftruckwerkzaamheden bewust en veilig uit te voeren.

Inhoud van de opleiding

Tijdens de opleiding wordt dieper ingegaan op de volgende onderwerpen:

Theorie
▪

Veiligheid, uitleg volgens de Arbowet

▪

Aandrijving en werking van de heftruck en uitleg over voorzetapparatuur

▪

Technische eisen en uitleg over het dagelijkse onderhoud en controle van de
reachtruck

▪

Uitleg over het lastendiagram en het doel daarvan

▪

Pallet soorten, verpakkingen en stellingen

Praktijk
▪

Werkinzicht

▪

Controle in de praktijk, waar moet men op letten

▪

Rijden met de reachtruck door middel van een aantal opdrachten

▪

Veiligheid tijdens het rijden en leren efficiënt te werken met de reachtruck

▪

Ongevallenpreventie
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▪

Bediening van de reachtruck

▪

Laden en lossen met de reachtruck

▪

Hoe gaat men om met verschillende soorten pallets, IBC’s en dozen

Niveau van de opleiding

Geen startkwalificatie.

Lengte van opleiding

1 daagse ( 2 dagdelen )

De doelgroep van de opleiding

Voor een ieder die werkt met een reachturck.

Het aanvangsniveau van de cursist

Geen ervaring nodig

Vrijstellingsbeleid

Er wordt geen vrijstelling verleend.

Studiebelasting

Geen studiebelasting.

Speciale voorwaarden die gelden
voor het volgen van de cursus

Geen

Verstrekte of aan te schaffen
studiemateriaal

Reachtruck opleidingsboek wordt door A.L.P. Opleidingen verstrekt.

Welke kwalificaties kunnen
behaald worden?

Reachtruck certificaat.

Opleiding tot examen

Opleiding is de voorbereiding voor het heftruck diploma

Eindtoetsen

Er worden 2 toetsen afgenomen. Eerste voor de theorie. Tweede is een praktijk toets.

Civiel effect

Geen

Minimale kandidaten

4

Kosten per persoon

1 daagse € 229,- excl. BTW

Code 95

Ja

Geldigheid certificaat

5 jaar.
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