Kørsel med simulator

Kursusnr.: 47120, 47121,
47122, 47124
Varighed: 1 dag
(gælder alle kurser)

Vi kan komme til jer
AMU-Fyn’s simulator er mobil. Derfor kan
kurser med simulator afvikles på såvel
AMU-Fyn som ude i din virksomhed.
Simulatoren er bygget ind i en trailer,
der desuden har et undervisningsrum
på 63 m2 med plads til 8 chauffører.

Energirigtig kørsel
High eller low fidelity simulator
(køretøjer under 3500 kg.)
Med dette kursus bliver deltageren i stand
til at optimere brændstofudnyttelsen.
Dette kan være med til at reducere virksomhedens drifts– og vedligeholdsomkostninger. Med energirigtig kørsel er virksomheden også med til at skåne miljøet.

Defensiv kørsel og
manøvrering
High fidelity simulator

Bliv bedre i
virkeligheden
Alle kurser med simulator har teoretisk
undervisning og praktiske øvelser.
Øvelser med simulatorkørsel kan være en
øjenåbner for tidligere kørselsmønster og
skabe positiv forandring.
Simulatoren har den store fordel, at den
kan simulere kørsel i forskelligt terræn
og med mange forskellige vogntyper,
herunder:
• Forvogn
• Sættevogn
• Anhænger
• Modulvogntog
• Bus

Dette kursus sætter deltageren istand
til at udvise defensiv og hensigtsmæssig
trafikantadfærd i pludselige og vanskelige
trafikale situationer.
Der vil være fokus på styre-, bremse-,
undvige- og afværgeteknik for store
køretøjer. Dette på almindelig tør vej,
våd vej, isglat vej, våde bakker samt kørsel med ringe sigtbarhed.

Brancherettet kørsel

Økonomi under
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster for
deltagerbetaling på vores hjemmeside.
Deltagere, som er i AMUs målgruppe,
har mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse under kurset.
Deltagere, som har mere end 24 km
fra bopæl til uddannelsesstedet og
retur, har ret til befordrings
tilskud.
Det gælder dog ikke, hvis der er tale
om virksomhedsforlagt undervisning.
Befordringstilskud søges i forbindelse med tilmelding til AMU-kurser via
www.amu-fyn.dk.

Deltagerforudsætninger
Uddannelsen står åben for alle personer, som har eller søger beskæftigelse i en virksomhed, der udfører
erhvervsmæssig godstransport med
last- eller varebil eller udfører erhvervsmæssig personbefordring.

High fidelity simulator
Undgå trafikskader, der relaterer sig til
brancheområdet.
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På dette kursus lærer deltageren at foretage korrekt risikovurdering og hand
le kontrolleret i kørselssituationer. Det
gælder f.eks. forhold som lastsikring,
vægtfordeling og brændstofoptimering.
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