
(SAP 504567)

Utbildningen vänder sig till AGAs flakbilstransportörer och agenter som hanterar och utför transporter av gas i 
sitt dagliga arbete. Utbildningen ger goda grundläggande kunskaper i säker gashantering och gastransport. 
Efter utbildningen utfärdas ett internt två-årigt certifikat för behörighet att utföra hantering och transporter 
för AGA Gas AB. 

Grundutbildningen omfattar 4 timmar teori som varvas med praktiska övningar. Områden som behandlas är;
→  Säker hantering av gas - Gasers egenskaper omfattar teoretisk och praktisk utbildning i brandfarliga, 

brandunderhållande, inerta, kvävande, flytande och giftiga gaser. Säker transport av gas, samt emballa-
gens beskaffenheter, utförande och storlekar.

→ Flytande gaser - Genomgång av flytande gaser som transporteras i kryokärl.

Modul SECCURA® omfattar 4 timmar.
→  SECCURA® automatiska leveranser – Teoretisk och praktisk utbildning i tjänsten SECCURA®.  

Utbildningen behandlar säker leverans, hantering och handhavande av gasflaskor/paket, samt funktions-
genomgång av gascentraler.

Tilläggsmodulen för flytande koldioxid omfattar 3 timmar.
→  CARBUS® minibulk - Teoretisk och praktisk utbildning i tjänsten CARBUS®.  

Utbildningen behandlar säker leverans, hantering och handhavande vid fyllning av kunders CARBUS® kärl, 
samt fyllning och lossning av flytande koldioxid från transportfordonets emballageutrustning.

Tilläggsmodulen LIN omfattar 2,5 timmar.
→  LIN - Teoretisk och praktisk utbildning i flytande nitrogen. 

Utbildningen behandlar säker hantering och handhavande av öppna och trycksatta kärl. Speciellt riktad till 
personer som arbetar med överfyllning från tank till kärl.

Tilläggsmodulen GASOL omfattar 2,5 timmar.
→  GASOL - Teoretisk och praktisk utbildning i gasol. 

Utbildningen behandlar säker leverans, hantering och handhavande av gasol vid leverans.
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® SECCURA och CARBUS är The Linde Groups registrerade varumärken.
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Utbildningsdatum och plats 

Pris

Annulleringsvillkor

Agendat

Anmälan:

Det ingår alltid en grundutbildning oavsett vilken modul som önskas. 
Deltagarna har möjlighet att utöka utbildningen med valfria moduler.
Det ingår endast en grundutbildning oavsett antal moduler som önskas vid utbildningstillfället. Grundut-
bildning och moduler avslutas med kunskapsprov.

Utbildningen hålls efter förutbestämt schema. Förteckning över exakta utbildningsdatum och orter finns på 
AGAs hemsida, www.aga.se. Under rubriken Utbildningar/kurser klicka vidare till AGA Transporter - Kurs-
kalender och Anmälan - återfinns aktuella planerande utbildningar med datum och ort. I det fall utbildningen
önskas företagsspecifik, använd kontaktuppgifterna nedan.

Angivna priser gäller t.o.m. 2014-12-31. För genomförd utbildning inklusive moduler och dokumentation, 
debiteras 2 895 Sek per dag och deltagare , exklusive moms.
Betalningsvillkor är 15 dagar från fakturadatum, faktureringsavgift tillkommer.

Fram till sju (7) arbetsdagar innan aviserad utbildningsstart debiteras 500 Sek per avbokad deltagare. Från 
sex (6) t.o.m. tre (3) arbetsdagar innan aviserad utbildningsstart debiteras halva aktuella utbildningsavgiften 
per avbokad deltagare. Från två (2) arbetsdagar innan aviserad utbildningsstart eller helt uteblivande,
debiteras hela aktuella utbildningsavgiften per avbokad deltagare.
Avbokning beräknas från det att AGA fått sig avbokningen tillhanda. Avbokning sker till AGAs sekretariat 
skriftligt. Uppstår personliga förhinder att deltaga, kan ditt företag disponera platsen för annan person inom 
sin organisation. Om AGA på grund av för få anmälda utbildningsdeltagare eller annat tungt vägande skäl 
tvingas inställa en utbildning, återbetalas alla inbetalda utbildningsavgifter utan oskäligt dröjsmål.
AGA skall utan dröjsmål underrätta berörda utbildningsdeltagare om det inträffade och snarast därefter 
meddela, när nästa utbildningstillfälle kommer att äga rum. Utöver detta har AGA inget ansvar för direkta 
eller indirekta kostnader, som den inställda utbildningen kan ha medfört för deltagaren.

www.aga.se > Utbildningar/kurser > AGA Transporter > kurskalender & anmälan

Avbokning och frågor runt platser och datum kan ställas till:
AGAs sekretariat på:
Telefon: 08 - 706 95 00
Telefax: 019 - 27 26 06
E-post: training@se.aga.com

Frågor runt de olika utbildningarnas innehåll kan ställas till:
AGA Gas AB
Lars Johansson, Fleet Manager
Telefon: 031-779 65 11
Mobil: 070-217 98 17
E-post: lars.johansson@se.aga.com
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Dag 1
08.00   - 09.00 Grundutbildning
09.00  - 09.15 Kaffe 
09.15 - 11.45 Fortsättning grundutbildning
11.45 - 12.30 Lunch
12.30 - 13.00 Fortsättning grundutbildning
13.00 - 14.30 Modul 1
14.30 - 14.45 Kaffe
14.45 - 16.30 Fortsättning av modul 1
16.30 - 17.00 Kunskapsprov

Dag 2
08.00   - 09.00 Grundutbildning
09.00  - 09.15 Kaffe 
09.15 - 11.45 Fortsättning grundutbildning
11.45 - 12.30 Lunch
12.30 - 13.00 Fortsättning grundutbildning
13.00 - 14.30 Modul 1
14.30 - 14.45 Kaffe
14.45 - 16.30 Fortsättning av modul 1
16.30 - 17.00 Kunskapsprov


