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Cursusmodule: Stigah Keurmeester Stationaire Tilliften
Stigah organiseert op 6 november 2018 de cursusmodule ‘Stigah Keurmeester Stationaire
Tilliften’.
Stationaire tilliftsystemen, veelal plafondliftsystemen genoemd, zijn
opgebouwd uit meerdere componenten die elk apart en in samenhang
specifieke veiligheidseisen hebben. Deze aandachtspunten zijn
verwerkt in de cursusmodule Stationaire tilliften. De module is een
aanvulling op de cursus Tilliften en Tilbanden.
Keurmeesters die deze module met goed gevolg afgerond hebben
krijgen de bevoegdheid om stationaire tilliftsystemen te keuren
volgens het bijbehorende Stigah keuringsprotocol. Deze bevoegdheid
is kenbaar via een aantekening op de keurmeesterpas.
Doel
In deze cursusmodule leren medewerkers hoe zij de veiligheid van de
stationaire tilliften centraal stellen door deze volgens het Stigah
keuringsprotocol Stationaire tilliften te keuren. Zowel de theorie als de
praktijk komen aan de orde.
Voor wie
De cursusmodule is voor iedereen die minimaal 1 jaar Stigah keurmeester Tilliften en Tilbanden
is en minimaal 40 tilliften heeft gekeurd het afgelopen jaar. Voorwaarde om keurmeester
stationaire tilliften te worden is dat men de toets aan het einde van deze cursus met voldoende
resultaat afsluit.
Inhoud
• Uitvoering en opbouw van stationaire tilliftsystemen
• Risico’s bij het gebruik van stationaire tilliftsystemen
• De keuring van het tillift systeem
• De administratieve afhandeling van de keuring
De theorie wordt afgewisseld met praktijkopdrachten en wordt afgerond met een toets. Na het
voldoen aan de eisen van de toets kan de deelnemer zelf stationaire tilliftsystemen keuren
volgens het Stigah protocol.
Duur
De module neemt een halve dag in beslag en duurt van 9.00 uur tot 13.00 uur. Er zijn maximaal
10 plaatsen beschikbaar.
Inschrijven
In verband met de organisatie vernemen wij graag voor 6 oktober 2018 van u of u wilt
deelnemen aan deze cursusmodule. Wij verzoeken u vriendelijk de aanmeldingsformulieren, per
deelnemer, terug te mailen naar info@Stigah.nl
Prijs: € 275,= p.p. excl. BTW, inclusief cursusmateriaal, koffie/ thee en lunch.
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