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Mòdul 1 - Coneixement dels carretons, de
l'operació i la seguretat

- Descripció d’aspectes comuns amb carretons
de manutenció
- Operació amb carretons de màstil retràctil i en
voladís
- Aplicació de criteris de circulació en funció de
l’entorn de treball amb carretons de màstil
retràctil i en voladís
- Realització del manteniment bàsic dels
carretons de màstil retràctil i amb càrrega en
voladís per part de l’operador
 

Mòdul 2 - Conducció de carretons elevadors
- Descripció de les parts del carretó, control
visual de característiques, manteniment,
comandaments, plaques, manuals
- Comprovació de posada en marxa, direcció,
frens, clàxon, etc
- Realització de maniobres sense càrrega,
desplaçament en ambdues direccions, velocitats,
girades, frenades, utilització de rampes
- Realització de maniobres similars amb càrrega
- Càrrega i descàrrega amb camions, col·locació i
retirada de càrregues en estanteries, apilat i
retirada de càrregues en superfície lliure
- Interpretació dels gràfics de càrregues,
comprovació de l’efecte de les dimensions de la
càrrega
- Realització de maniobres amb accessoris,
pinces, contenidors i pescants.
- Realització de maniobres extraordinàries, com
càrregues de dimensions o característiques fora
del normal per la seva longitud, forma i maneig
d’una càrrega simultàniament amb dos
carretons.
 

FCO. Inserció laboral, sensibilització
mediambiental i igualtat de gènere.
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Conduir i moure càrregues amb carretons
elevadors de màstil retràctil i amb càrrega en
voladís fins a 10.000kg amb eficàcia i seguretat 
Descriure els coneixements previs establerts a la
norma UNE 58451 necessaris per operar els
carretons elevadors en relació a les seves
capacitats, limitacions i regles de seguretat.
Conduir i manipular càrregues de forma segura
amb carretons elevadors de màstil retràctil i amb
càrrega en voladís.

 

CONTINGUTS

Curs subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació amb el cofinançament del FSE.
S'expedeix certificat d'aprofitament pel SOC i certificat UNE 58451

Operador/a de carretons elevadors
fins a 10 TN (norma UNE 58451)
Programa del curs
34 hores

OBJECTIUS


