Layher Eğitimleri
Layher’in eğitim ve öğretim hizmetleri.

Kasım 2019

BAŞARIYA ULAŞTIRAN HIZLI, ETKİLİ VE GÜVENLİ BİR SİSTEM

LAYHER ALLROUND EĞİTİMİ 1. BÖLÜM – TEMEL İLKELER

L

ayher, katılımcılarına bu kurs aracılığıyla

SÜRE

iskele sisteminin güvenli ve doğru bir

2 gün – günlük 8 saat

şekilde kullanımını öğretmeyi amaçlar.
ÖN KOŞULLAR
XX

Katılımcıların aşağıdaki kişisel koruyucu

AMAÇ

ekipmanları yanlarında getirmeleri

Bu mesleki eğitim kursu, iskelecilere Layher

gerekmektedir; Güvenlik botu, baret, emniyet

Allround sisteminin temel ilkelerini öğretmek

kemeri,

üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar, uygulamalı ve

XX

Çekiçli ve cırcırlı alet kemeri ve emniyet gözlüğü
Layher tarafından verilecektir.

teorik oturumlar süresince Allround bileşenlerini,
güvenlik özelliklerini ve doğru montaj tekniklerini
öğrenecekler; eğitim tamamlandığında Layher

KATILIMCI SAYISI

Allround temel bileşenlerinin; iskeleleri güvenli bir

KURSUN GENEL İÇERİĞİ

şekilde kurmak için nasıl kullanılması gerektiğini

Teorik:
XX Layher Allround temel bileşenlerini ve
özelliklerini tanımak
XX Allround iskeleleri güvenli bir şekilde monte
etmek ve sökmek için düşmelere karşı alınan
önlemleri tanımak
XX Layher’in tavsiye ettiği doğru montaj tekniklerini
kullanmak
XX İskele ile ilgili yaygın tehlikeleri ve riskleri
değerlendirme kabiliyeti kazanmak
XX İskelenin stabilitesini etkileyen durumları
incelemek
XX İskeleye güvenli erişim metodlarını öğrenmek
XX Kullanımı güvenli olmayan hasarlı Allround
bileşenlerini ayırt etmek
XX Ağırlığı azaltmak ve zamandan tasarruf
sağlamak için etkili bir iskele tasarımı yapmak
XX Cephe iskeleleri için ayak yüklerini hesaplamak

anlayacaklar.
KİMLER KATILMALI?

Bu eğitim öncelikle Layher Allround sistemi ile yeni
tanışan iskelecilere yöneliktir. Bu kurs, tercihen
MYK belgesine sahip tüm temel ve ileri seviye
iskelecilere yöneliktir.
Bu kursun, sistemimiz hakkında bilgi edinmek
ve en iyi uygulamaları tartışmak için önemli bir
fırsat olmasından dolayı, tecrübeli iskelecilerin,
denetçilerin ve işletme sahiplerinin de bu eğitime
katılmaları halinde çok fazla ayrıntıyı tecrübe
edeceklerine inancımız tamdır.

Pratik:
XX Bir kule iskele kurma ve sökme
XX Merdiven kuleli bir cephe iskelesi kurma ve
sökme
XX Depo Turu

En az 4 ila en fazla 12 kişi (kurs başına)
ÜCRET

Her kurs için öğle yemeği ve ikramlar dahil kişi başı
600 TL+KDV.
YER

Layher Türkiye Kocaeli Merkez Ofisi
İstanbul Mermerciler Küçük Sanayi Sitesi
Köseler Mah. 5. Cad. No:18 Dilovası 41455
Kocaeli – Türkiye

YAKLAŞAN KURS TARİHLERİ
XX

21 & 22 Şubat 2019

XX

18 & 19 Nisan 2019

XX

27 & 28 Haziran 2019

XX

22 & 23 Ağustos 2019

XX

24 & 25 Ekim 2019

Kontenjanlar sınırlıdır. Bölge satış temsilcinize
başvurun veya online kayıt olun.

Kayıt için aşağıdaki numarayı arayabilir
KURS TAMAMLAMA SERTIFIKASI

Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylara, Layher
tarafından eğitim özetiyle birlikte “Kurs Tamamlama
Sertifikası” verilecektir.
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+90 (262) 655 06 06
veya aşağıdaki linkten online kayıt
yapabilirsiniz:

layher.com.tr/egitim01
www.layher.com.tr

