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Awans BHP oferuje szkolenia operatorów i
konserwatorów przygotowujące do egzaminów
UDT.
Świadczymy usługi: przeglądy konserwacyjne i
pomiary eksploatacyjne urządzeń
dźwignicowych.
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Firma AWANS BHP oferuje profesjonalne szkolenia operatorów i
konserwatorów urządzeń magazynowych zakończone egzaminem UDT.
Wykonujemy także przeglądy konserwacyjne i pomiary eksploatacyjne urządzeń
dźwignicowych takich jak wózki widłowe, podesty, suwnice, żurawie samojezdne,
żurawie typu HDS, ładowarki i inne. Teren naszej działalności to cała Polska.

Szkolenia zakończone egzaminem UDT
Prowadzimy szkolenia dla operatorów w zakresie urządzeń transportu bliskiego:
wózki widłowe jezdniowe podnośnikowe (w tym wysokiego składowania) II
WJO,
wózki widłowe jezdniowe podnośnikowe specjalizowane: kabina unoszona
wraz z operatorem, wózki ze zmiennym wysięgiem czyli ładowarka
teleskopowa IWJO,
wózki widłowe jezdniowe podnośnikowe ręcznie prowadzone III WJO,
suwnice sterowane z kabiny i suwnice sterowane z poziomu roboczego IS i IIS
w tym wiągniki i wciągarki IW i IIW,
podesty ruchome II P:
podesty ruchome wiszące,
podesty ruchome masztowe,
podesty ruchome stacjonarne,
podesty ruchome IP (podośniki, zwyżki) :
podesty ruchome przejezdne wolnobieżne,
podesty ruchome samojezdne montowane na pojeździe,
podesty ruchome przewoźne,
żurawie wieżowe IŻ,
żurawie, dźwigi przeładunkowe HDS IIŻ,

układnice magazynowe,
dźwigi towarowe ze sterowaniem ręcznym i szpitalnym kategoria ID,
dźwigi budowlane towarowe oraz wyciągi towarowe, przewoźne i przenośne,
wyciągi statków kategoria IID.

W naszej bogatej ofercie znajdziecie także kursy konserwatorów UDT:
konserwatora wózków widłowych IWJK,
konserwatora suwnic,
konserwatora podestów,
konserwatora dźwigów (żurawi).
Nasze szkolenia oparte są o programy udostępnione przez UDT lub zatwierdzone
przez Urząd Dozoru Technicznego. Hala szkoleniowa urządzona jest według
przepisów i norm BHP. Praktyka na urządzeniach dźwignicowych odbywa się w
realiach pracy maszyn. Nasze urządzenia szkoleniowe mają ważne decyzje UDT i
są oznakowane oraz przygotowane zgodnie z normami UDT.

Pozostałe szkolenia w ofercie Awans B.H.P
szkolenia podnoszące kwalifikacje:

burty samowyładowcze,
dźwigniki przemysłowe,
hakowy sygnalista,
zamiatarki,
piły elektryczne
piły spalinowe,
piły do betonu,
rębaki.
szkolenia elektryczne.

Profesjonalna kadra szkoleniowa
Nasi instruktorzy to sprawdzeni konserwatorzy, operatorzy, elektrycy i specjaliści
bhp. Aktywnie działają w stowarzyszeniach branżowych, prowadzą blogi, ciągle
podnoszą swoje kwalifikacje i są na bieżąco ze wszelkimi przepisami związanymi z
UDT i bhp. Posiadają szereg uprawnień i wymagane kwalifikacje instruktorów
praktycznej nauki zawodu.
Awans BHP prowadził między innymi szkolenia dla Castoramy, Ikei, Leroy Merlin,
Pekaesu, OSP, Państwowej Straży Pożarnej, Onninenu, Łódzkiego Lotniska, DK
Partner, Rossmanna, Agencji Mienia Wojskowego, Maspexu czy Urzędu Miasta
Łodzi.

Usługi Awans B.H.P
W ramach działaności usługowej oferujemy:

pomiary elektryczne urządzeń,
konserwację gaśnic,
szkolenia BHP,
audyty BHP,
kompleksową opiekę BHP,
konserwacje urządzeń transportu bliskiego.

