CARRETONS ELEVADORS
OBJECTIU DEL CURS
Preservar la integritat física de les persones, equips i instal•lacions.
Potenciar la cultura de seguretat: Promoure els comportaments segurs i professionalitzar la
utilització de maquinària.
Informar i sensibilitzar els participants sobre el risc de la utilització de maquinària, i entendre la
importància del seu propi comportament en la seguretat.
Comprendre les seves característiques, els elements constructius i de seguretat, les normes de
maneig i la compatibilitat amb els llocs de treball.
Difondre un Procediment de maneig per detectar els riscos, anticipar-se a ells, mesurar-los, i posar
en pràctica tècniques que permetin evitar els accidents.
Observar i posar en pràctica: La revisió de la màquina per a un correcte manteniment. Les regles
de maneig segur.
Adequar-se a les exigències legals en el marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
DIRIGIT A
A treballadors que per la seva activitat professional utilitzen carretons elevadors (tallers,
magatzems, obra...)
CONTINGUT
1er Bloc- Teòric
Definició i conceptes logístics.
Introducció a la Prevenció de Riscos Laborals. LPRL 31/1995 i RD 1215/1997. Equips de treball.
Riscos derivats de la utilització de les Carretons Elevadors.
Manutenció manual de càrregues. Esforços dorsolumbars.
Unitats de càrrega. Generalitats i aplicacions.
Definició i classificació de les Carretons Elevadors.
Parametrització / control de l'estabilitat longitudinal i transversal.
Interpretació del diagrama de càrrega.
Tipologia de pals i complements.
Normes de circulació. Velocitat crítica.
Riscos associats a les bateries de tracció.
Verificació / control dels dispositius de seguretat que han equipar les Carretons Elevadors. RD
1435/1992 i RD 1215/1997.
Control Aptitud teòrica.
2on Bloc- Pràctica
Exercicis de maniobrabilitat i circulació.
Manipulació de Càrregues.
Control Aptitud pràctica
OPCIÓ BONIFICACIÓ
La formació podrá bonificar-se a través del crèdit de la Fundació Tripartita en cas que l’empresa
disposi del mateix, aquesta gestió generarà unes despeses que hauran d’abonar-se en el
momento de l’enviament de la documentació, i aquestes també es podrán bonificar (també en cas
de que l’empresa disposi de l’esmentat crèdit)
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