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OPERACIONS DE CARRETONS (NORMA UNE 58451)
DATA INICI: 30/11/2020
DATA FINAL: 11/12/2020
DURADA: 24 hores
HORARI: part teòrica (30/11, 02/12 i 04/12) de 16 a 21h
Part pràctica (09/11 i 11/12) de 16 a 20:30h.
PREU: 100% Subvencionat
FORMADOR: Gregori Garcia

PT20190017 Acció 68 grup
LLOC DE REALITZACIÓ: Part teòrica: C F P
Pol. Ind. Els Dolors –Palau Firal
08242 Manresa
Part pràctica: Inoxforma
Avda. Pirelli, 18 de Manresa
Pol. Ind. Pla del Mas parcel·la, 18 de Sallent
Tel. 93 875 72 79
A/e: cfp@cfp.cat

OBJECTIUS GENERALS:
Capacitar al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i
maneig, marcat per la convocatòria en relació a la norma UNE 58451.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
- Conèixer de forma general, les modalitat, condicions i riscos associats a les diferents
operacions de manipulació de carrega en base als diferents equips utilitzats i l'entorn de treball
en els que operen.
-Utilitzar el carretó de manera adequada segons l'entorn. -Fer les operacions sense posar en risc
la seva persona ni les persones del seu entorn, ni la carrega que desplaça ni l'entorn..

ADREÇAT A:
Treballadors/es ocupats/des i persones en situació de desocupació

REQUISITS:
No es requereix un nivell acadèmic específic

PROGRAMA
1.1. Definició
1.2. Moviments
1.3. Classificació
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1.4. Sistemes motriu i hidràulic, panells de control, identificació de símbols
1.5. Normes d'ús: abans de arrencar el motor, mesures de prevenció, mesures de protecció
1.6. Maneig de càrregues: aprenent a treballar càrregues, principis de maneig, estabilitat, carretons
equilibrades, distribució de la càrrega
1.7. Característiques de les rodes per carretons
1.8. Tipus de rodes per carretons
2. Carretons de manutenció automotors
2.1. Consells per a la seva utilització: Generalitats, qualificació, selecció i deures del conductor, dispositius
de seguretat, disposició del local, verificacions diàries, normes per a la càrrega, normes generals de
conducció i circulació, normes conducció carretó de forquilla, casos particulars, prohibicions, regles de
manteniment, inspeccions, verificacions periòdiques, consignes en cas d'incendi, prescripcions, codi de
circulació
2.2 Codi de seguretat per a la seva utilització i manteniment: introducció, regles generals d'utilització,
regles per al conductor, consignes d'entrenament

