
KAMPHUIS HOOGWERKER TRAININGEN

WWW.HOOGWERKEN.NL

IN ZUTPHEN EN BREDA

OPLEIDING OP MAAT 

Naast de IPAF-training 

verzorgen wij sinds kort 

ook Kamphuis Hoogwerker 

Trainingen voor ervaren 

bedieners. 

Als hoogwerker specialist 

van 8 tot 75 meter 

verzorgen wij een 

specifieke opleiding met 
een door u geselecteerde 

hoogwerker. Een 

opleiding op maat geeft 

vele voordelen, zoals 

veiligheid. In deze training, 

die een dagdeel duurt 

gaan we specifieker 
in op de techniek, 

veiligheidsvoorzieningen 

en eigenschappen van de 

betreffende machine. Vraag 
naar onze mogelijkheden. 

Locatie van de opleiding: 

Zutphen en Breda.

OVER KAMPHUIS HOOGWERKER TRAINING

VEILIG WERKEN MET EEN MOBIELE SCHAARHOOGWERKER

Een mobiele schaarhoogwerker kan zowel binnen als buiten worden ingezet, 

afhankelijk van de uitvoering van de machine en de werkzaamheden. U leert de 

specifieke eigenschappen van de machine, zo ook hoe het nood-daal systeem 
functioneert, zodat u in geval van nood weet wat te doen.

VEILIG WERKEN MET EEN GESTEMPELDE SPINHOOGWERKER

De Spinhoogwerker is meestal op rupsbanden uitgevoerd. Het rijden met 

rupsbanden vergt bepaalde kennis en voorzichtigheid. Een rupsband heeft altijd 

een kantel–moment zodra je over een obstakel rijdt. Tijdens onze praktijk training 

kunt u dit onder veilige omstandigheden ervaren.

VEILIG WERKEN MET EEN GESTEMPELDE AUTOHOOGWERKER

Met de autohoogwerker rijd je veelal over de openbare weg naar de locatie. 

Hier dient de auto afgestempeld te worden voordat je er mee omhoog kunt. 

De ondergrond is hierbij een belangrijke factor. Wat is mijn ondergrond? Hoe 

controleer ik de gronddruk? Wat kan ik doen om de gronddruk te verlagen? 

Vragen waarop wij u antwoord geven, zodat u vertrouwd uw werkzaamheden 
kunt uitvoeren.

VEILIG WERKEN MET EEN MOBIELE KNIK / TELESCOOP HOOGWERKER

In vaktermen ook wel een zelfrijder genoemd, omdat onder bepaalde 

omstandigheden jezelf op hoogte kunt verplaatsen. Belangrijk aspect blijft 

natuurlijk de ondergrond, en ook: heeft de machine de juiste uitrusting? Denk aan 

rupsbanden, wielen of 4 afzonderlijke trax. Het gewicht wordt vaak onderschat 

en verplaatst zich zodra de beweging met de werkbak in uitgeschoven toestand 

verandert. Wij wijzen u daarnaast op de gevaren in een veilige omgeving.

EXTRA
HOOGWERKER

CATEGORIE

€ 50,-

Prijzen zijn exclusief BTW 

  Loohorst 7, 7207 BL Zutphen 

  +31(0)575 54 37 98

 Envelope-Open opleidingen@hoogwerken.nl

OOK VOOR INCOMPANY TRAININGEN ZIJN WIJ INGESTELD, 

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN.

KAMPHUIS
HOOGWERKER

TRAINING

AL VANAF

€ 195,-


