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SZKOLENIA ZAWODOWE
Naszym celem jest zapewnienie Państwu profesjonalnych szkoleń na wysokim poziomie. Jeżeli zechcieliby
Państwo dokształcić lub przekwalifikować swoich pracowników, zapraszamy do zapoznania się z naszymi
szkoleniami z zakresu obsługi urządzeń i maszyn, w tym m.in.:

1. Kurs obsługi WÓZKÓW WIDŁOWYCH: Kurs ma na celu naukę
samodzielnego poruszania się wózkiem oraz manewrowanie nim
przy zachowaniu ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przykładowe typy:





wózek podnośnikowy
wózek podnośnikowy czołowy
wózek podnośnikowy z masztem wewnętrznym
wózek podnośnikowy boczny

2. Kurs obsługi SUWNIC: Celem szkolenia jest uzyskanie
kwalifikacji zawodowych, oraz przygotowanie słuchaczy do
egzaminu dającego uprawnienia operatora w kategorii IS lub IIS.
Przykładowe typy:
 suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z
poziomu roboczego
 suwnice sterowane z kabiny
 suwnice magnesowe

3. Kurs obsługi PODESTÓW RUCHOMYCH: Szkolenie z zakresu
obsługi samojezdnych podestów ruchomych pozwala uczestnikom na
praktyczne zapoznanie się z urządzeniami oraz sposobami ich
wykorzystania w pracach na wysokości.
Przykładowe typy:
 podesty ruchome masztowe
 podesty ruchome wiszące
 podesty ruchome przejezdne
 zwyżki
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4. Kurs obsługi ŻURAWI WIEŻOWYCH, SAMOJEZDNYCH, HDS:
Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych, oraz
przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora
w kategorii IŻ lub IIŻ. Przykładowe typy:
 żuraw wieżowy sterowany z kabiny
 żuraw wieżowy sterowany z poziomu roboczego,
również bezprzewodowo
 żuraw samojezdny
 żuraw przewoźny, HDS

5. Kurs obsługi DZWIGÓW TOWAROWO-OSOBOWYCH, TOWAROWYCH, OSOBOWYCH
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z tematyką bhp, ochroną przeciwpożarową
i przeciwporażeniową, budową i eksploatacją dźwigów, po ukończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje
zaświadczenie zgodnie z drukiem MEN oraz przygotowanie do egzaminu dozorowego dającego
uprawnienia operatora dźwigu IID, ID

6. Kurs KONSERWACJI: WÓZKÓW JEZDNIOWYCH I WSZYSTKICH URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH
W ZAKRESIE ELEKTRYCZNYM I MECHANICZNYM
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do obowiązków proceduralnych i zasad konserwacji oraz do
przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego w Dozorze Technicznym.

Istnieje możliwość przygotowania od strony formalnej do egzaminu kwalifikacyjnego
w Dozorze Technicznym.
Cena egzaminu: 152 zł/osoba
W przypadku zainteresowania konkretnym szkoleniem lub szkoleniami, stworzymy ofertę cenową
dopasowaną do poszczególnych modułów i Państwa potrzeb. W celu uzyskania dodatkowych informacji,
pozostajemy do dyspozycji:
Conart Sp. z o. o. : tel. 32 253 71 33 e-mail: szkolenia@conart.pl
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