
 

Oplysningsskema 

Entreprenørmaskinmekaniker uddannelsen Udd Nr: 202214 

 

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) 

Entreprenørmaskin 
mekaniker 

  

 

 

Dato og underskrift 

For virksomheden: 
 
 
__________   ________________________________________________________________ 
 

 



Oplysninger om uddannelsen 

I skemaet er der angivet en række opgaver. Det er de opgaver, som eleven skal lære for at opfylde praktikmål.  

  

Angiv hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver.  

  

"Ofte" anvendes om opgaver, der er rutine på lærestedet.   

"Sjældent" anvendes for opgaver, der udføres af / på lærestedet, men som ikke er en rutineopgave.  

 

  

  Ofte Sjældent Aldrig 

Entreprenørmaskinmekaniker, trin 1 (Materielmekaniker)       

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

2. Eftersyn og reparation på diverse materiel anvendt i relevant branche herunder udførelse af 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       

Entreprenørmaskinmekaniker, trin 2       

7. Eftersyn, justering, reparation og fejlfinding på brændstofanlæg og koldstart/forvarmer anordning       

8. Eftersyn eller fejlfinding på dieselmotorens elektronisk styrede systemer.       

9. Fejlfinding, reparation, udskiftning og indstilling af enkelt dele i fremdrifts- og maskintransmissionssystemer, 
herunder converter og lamelkoblinger. 

      

10. Fejlfinding og reparation af hydrostatiske transmissioner       

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

12. Sikkerhedsmæssige eftersyn på fuldhydraulisk styresystem og styreforbindelser samt fejlfinding, justering og 
reparation af et fuldhydraulisk styresystem. 

      

13. Sikkerhedsmæssigt eftersyn, justere, fejlfinde og reparere på bremsesystemer på entreprenørmaskiner       

14. Kontrollerer og justerer styrehjulenes spidsning.       

15. Eftersyn, fejlfinding, justering og reparation entreprenørmaskiners elektriske systemer.       

16. Eftersyn, fejlfinding, justering og reparation på køretøjets elektronisk styrede systemer samt 
informationssystemer, med og uden egendiagnose 

      

17. Udfører lovpligtigt sikkerhedseftersyn på entreprenørmaskiner       

Evt bemærkninger: 


