
 

Oplysningsskema 

Landbrugsmaskinmekaniker uddannelsen Udd Nr: 202261 

 

Virksomhedens navn 
 

Indehaver/direktør 
 

Adresse 
 

Post nr. 
 

By  

Tlf. nr. 
 

CVR. nr.  

 

 Kontaktperson 
 Direkte tlf. nr.   

 
 

 e-mail adr. 
 
 

 

 

Beskæftigede: Antal 

Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør)  

Medarbejdere med svendebrev inden for fagområdet eller med tilsvarende kvalifikationer 
 

Vil virksomheden kunne tilbyde lærlinge tilfredsstillende uddannelses- og 
oplæringsforhold (herunder miljøforhold)? Ja        Nej  

 

 
Lærlinge  

Ønsker godkendelse til (antal) 

Landbrugsmaskin 
mekaniker 

  

 

 

Dato og underskrift 

For virksomheden: 
 
 
__________   ________________________________________________________________ 
 

 



 
  

 

  Ofte Sjældent Aldrig 

Landbrugsmaskinmekaniker, trin 1 (Materielmekaniker)       

1. Eftersyn, justering, fejlfinding og reparation, samt helheds- og funktionsafprøvning på benzin og dieselmotorer       

2. Udfører eftersyn og reparation på diverse materiel anvendt i relevant branche herunder svejseopgaver       

3. Fejlfinding og reparation på transmissionssystemer       

4. Eftersyn, fejlfinding og reparation af elektriske systemer samt lys og tegngivningsanlæg       

5. Sikkerhedsmæssige eftersyn på maskiners og redskabers hydraulikanlæg samt fejlfinding, justering og 
reparation på maskiner og redskabers hydraulikanlæg og komponenter 

      

6. Eftersyn og justering på bremseanlæg       

Landbrugsmaskinmekaniker, trin 2       

7. Eftersyn, justering, reparation og fejlfinding, samt helheds- og funktionsafprøvning på dieselmotorers 
herunder brændstofanlæg, koldstart/forvarmer anordning samt røggas- og opaziometermåling 

      

8. Eftersyn og/eller fejlfinding på dieselmotorens elektronisk styrede systemer       

9. Eftersyn, fejlfinding og reparation af motor og transmissionsovervågningsssystemer med og uden 
egendiagnose 

      

10. Kontrol og justering af styrehjulenes spidsning       

11. Fejlfinding, justering og reparation på mekaniske og el-hydrauliske transmissionssystemer       

12. Kontrol, justering, fejlfinding og udskiftning af komfortudstyr i landbrugsmaskiner f.eks. kabineluftfiltrering – 
herunder eftersyn, justering og fejlfinding på airconditioneringsanlæg 

      

13. Eftersyn, fejlfinding, reparation og justering på køretøjets elektronisk styrede systemer med og uden 
egendiagnose, herunder gearkasse og informationssystemer (f.eks. CAN-BUS-systemer) 

      

14. Kontrol, justering, fejlfinding og reparation af køretøjets lys og tegngivningsanlæg       

15. Sikkerhedsmæssige eftersyn på fuldhydraulisk styresystem og styreforbindelser samt justering af et 
fuldhydraulisk styresystem 

      

16. Sikkerhedsmæssigt eftersyn, justering, fejlfinding og reparation på hydraulisk forstærkede og 
tryklufthydrauliske bremsesystemers enkeltdele 

      

17. Fejlfinding og reparation på typisk landbrugsudstyr. Herunder også eftersyn af maskinernes og udstyrets 
mekaniske tilstand, elektriske og hydrauliske anlæg samt tilkobling af redskaber 

      

 

 

Ansøgers bemærkning: 

 


