
Oskuskoolitus OÜ

Õppekava nimetus: Troppija ja alla ning üle 5t sildkraana juhi koolitus (8 tundi)

Õppekavarühm: Materjalitöötlus (puu, paber, plast, klaas)

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

Õppekeel: Eesti keel, vene keel, inglise keel

Õpiväljundid: 
Koolituse läbinu:

• tunneb kraanade tüüpe ja kasutusnõudeid;

• tunneb kraanade ning alusteede ehitust;

• tunneb lastide haarade abivahendeid;

• tunneb kraanaga tööde teostamise korda;

• teab töö ja tööohutuse õigusakte ning tunneb ohutusmeetmeid;

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

• oskab hinnata troppide vastupidavust erinevate defektide korral;

• oskab kasutada tropikonkse;

• oskab arvutada tropi pinget;

• tunneb erinevaid tõsteviise troppidega;

• teab, mis on traaversid ja tõsteraamid ning oskab neid kasutada;

• oskab troppe kontrollida ja prakeerida;

• tunneb nurkade ja troppide kaitsevahendeid;

• on tuttav signaliseerimise ning käemärkidega.

Õpingute alustamise tingimused:  Koolituse läbimiseks on vajalik ettevõttepoolne 
praktikatõend vähemalt  80 tunni ulatuses.
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Õppe sisu (koolituskava): 

• Kraanade ja alusteede ehitus

• Kraanaga tööde teostamise kord

• Enamlevinud kraanade tüübid
Antakse ülevaade levinumatest kraanade tüüpidest ja nende kasutamise nõuetest.

• Tõstevahendite kontrollimise üldnõuded
Antakse ülevaade üldnõuetest, mida tõstevahendite kontrollimisel silmas pidada – 
sagedus, kontrolli teostajad jm.

• Linttropid ja vööd
Nõuded, etiketid, kasutuseelne kontroll, prakeerimine, tõstmisviisid jm

• Kett-tropid
Nõuded, kasutuseelne kontroll, kulumine, prakeerimine

• CE tähis
Miks see on oluline, mida näitab, kuidas kontrollida

• Tõstekonksud, - seeklid ja -silmad
Nõuded, kasutuseelne kontroll, kulumine, kasutusviisid jm

• Tõstehaaratsid, -poomid, -trapetsid, -kahvlid
Nõuded, kasutamine jm

• Tropi pingete arvutamine
Näiteülesanded

• Signaliseerimine ja käemärgid

Lõpetamise tingimused: Koolitusel aktiivne osalemine, teoreetiline test ja praktika 
läbimine ettevõttes.
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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 sildkraanajuhi ja troppija tunnistus (plastikkaart). Hindamisel 
mitteosalenud või hindamist mitte läbinud koolitatavale väljastatakse soovi korral tõend 
koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta. 

Koolitajale esitatavad kvalifikatsiooninõuded: Koolitaja valdab täielikult õppekava sisu 
ning omab kogemust vastavate seadmetega töötamisel vähemalt kaks aastat.

Kinnitan
Raiko Jaagura
Juhatuse liige
04. oktoober 2021.a
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