
Oskuskoolitus OÜ

Õppekava nimetus: Hüdrotõstukijuhi koolitus (8 tundi)

Õppekavarühm: Transporditeenused

Maht akadeemilistes tundides: 8 ak tundi
Auditoorne õpe: 8 ak tundi

Õppekeel: Eesti keel, vene keel, inglise keel

Õpiväljundid: 
Koolituse läbinu:

• oskab teostada hüdrotõstuki tööeelset kontrolli;

• tunneb hüdro- ja teleskooptõstuki ehitust ning teab, mis on nende peamised 

erinevused;

• oskab teostada tööterritooriumi tööeelset ülevaatust ning tagada sealse ohutuse;

• teab õhuelektriliinide läheduses töötamise nõudeid;

• oskab paigaldada tugikäppasid;

• teab töö ja tööohutuse õigusakte ning tunneb ohutusmeetmeid;

• tunneb hüdrotõstukijuhi tööks vajalikke isikukaitsevahendeid;

• teab, mis on tõstetrossid, -ketid ja -lindid;

• oskab hinnata troppide vastupidavust erinevate defektide korral;

• oskab kasutada troppe, tõstegreifereid ja konkse;

• oskab arvutada tropi pinget;

• oskab kasutada ohutult tõstekorve;

• oskab troppe kontrollida ja prakeerida;

• tunneb nurkade ja troppide kaitsevahendeid;

• on tuttav signaliseerimise ning käemärkidega.
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Õpingute alustamise tingimused:  Spetsiifilisi eeldusi koolitusel osalemiseks ei seata. 
Vajalik põhiharidus ning vanus vähemalt 18 eluaastat.

Õppe sisu (koolituskava): 

• Hüdrotõstuki tööeelne kontroll
• Hüdro- ja teleskooptõstuki ehitus
• Hüdro- ja teleskooptõstuki erinevus
• Hüdrotõstuki kasutusalad
• Hüdrotõstuki kasutusnõuded ja hooldamine
• Tõstekorvid
• Tropid, tõstegreiferid, konksud
• Tööde korraldamine ja teostamine tõstmisel
• Isikukaitsevahendid
• Ohutusmeetmed (sh elektri- ja tuleohutusmeetmed)
• Tugikäppade paigaldamine
• Töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktid
• Keskkonnahoid
• Tööterritooriumi tööeelne ülevaatus ja ohutuse tagamine
• Töötamine õhuelektriliinide läheduses

 

Lõpetamise tingimused: Koolitusel aktiivne osalemine ja teoreetiline test.

Õppekeskkond: Koolituse teooria osa toimub kaasaegsete õppevahenditega varustatud 
koolitusklassis või veebikeskkonna vahendusel. Õpilastele jagatakse paberkandjal 
õppematerjalid ning kirjutusvahendid või elektroonilised koolitusmaterjalid (veebikoolituse 
korral).

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud 
isikule väljastatakse hüdrotõstukijuhi tunnistus (plastikkaart). Hindamisel mitteosalenud või
hindamist mitte läbinud koolitatavale väljastatakse soovi korral tõend koolitusel osalemise 
ja läbitud teemade kohta. 
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Koolitajale esitatavad kvalifikatsiooninõuded: Koolitaja valdab täielikult õppekava sisu 
ning omab kogemust vastavate seadmetega töötamisel vähemalt kaks aastat.

Kinnitan
Raiko Jaagura
Juhatuse liige
11. november 2021.a
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