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Kategori C
2.  Hjullastare
3a. Containertruck
3b. Timmertruck
4.  Sidlastare
5.  Grensletruck
7.  Teleskoplastare

Kategori D
1.  Drag- /flaktruck
2.  Terminaldragtruck

TRUCKUTbiLDNiNG
Lagstiftning
Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivares ansvar att utbilda 
sina truckförare. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:5 ”Användning av truckar” 
fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och 
praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på säker användning.   

MåLgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som använder truckar eller arbetsledare som kommer i 
kontakt med truckar i sitt arbete. 

Utbildning är en av de viktigaste och mest effektiva åtgärd som finns för att förebygga 
skador och olycksfall på arbetsplatsen. Det kan också vara en lönsam investering då även 
skador på gods och maskiner minskar när kunskapsnivån höjs.

 DokuMentation
Vår truckutbildning följer de, av branschen framtagna riktlinjer och läroplanen TLP10. 
Utbildningsbeviset efter godkända teoretiska och praktiska prov.

Vilken utbildning skall jag välja?
Det finns 18 olika trucktyper i fyra olika klasser och de indelas så här enligt TLP10:

Kategori A 
1.  Låglyftande plocktruck (föraren lyfts ≤ 1,2 m) 
2.  Ledstaplare med eller utan åkplatta
3.  Låglyftande åktruck stående eller sittande. (Lyfthöjd ≤ 0,2 m)
4.  Låglyftare med eller utan åkplatta. (Lyfthöjd ≤ 0,2 m)

Kategori b   
1.  Motviktstruck
2.  Höglyftande åktruck (Stående eller sittande)
3.  Skjutstativtruck
4.  Höglyftande plocktruck (Lyfthöjd över 1,2 m)
5.  Smalgångstruck
6.  Fyrvägstruck

På våra öppna utbildningar finns det möjlighet att köra upp för följande truckar: A2, A3, 
A4 och B1, B2 och B3. Kurstiden varierar mellan 2-5 dagar beroende på körvana, tidigare 
erfarenheter och inlärningsförmåga.

Kurstiden kan förbestämmas innan kursstart. Fakturan skickas efter genomförda prov så 
vill man komplettera med flera dagar under utbildningens gång är det inga problem.

Företagsanpassade utbildningar
Vi kan skräddarsy utbildningar till ditt företag både i våra lokaler och i era. Självklart utbildar 
vi på alla trucktyper i hela Sverige.


