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Arbejdsfunktioner i virksomheden for  
Entreprenørmaskinmekaniker uddannelsen. 
 

Ofte 
Sjæl-
dent 

Aldrig 

 Entreprenørmaskinmekaniker, trin 1 (Materielmekaniker)                                 Sæt X 
Eftersyn, justering, fejlfinding og reparation samt helheds og funktionsprøvning på 
benzin og Diesel motor    

Eftersyn og reparation på diverse materiel anvendt i relevant branche herunder udfø-
relse af svejse opgaver.    

Fejlfinding og reparation af transmissions systemer    
Eftersyn, fejlfinding og reparation af elektriske systemer samt lys og tegngivnings 
anlæg.    

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

   

Eftersyn og justering på bremseanlæg    
Entreprenørmaskinmekaniker TRIN 2 
Eftersyn, justering, reparation og fejlfinding på brændstofanlæg og kold-
start/forvarmer anordning    

Eftersyn eller fejlfinding på dieselmotorens elektronisk styrede systemer.    
Fejlfinding, reparation, udskiftning og indstilling af enkelt dele i fremdrifts- og maskin-
transmissionssystemer, herunder converter og lamelkoblinger.    

Fejlfinding og reparation af hydrostatiske transmissioner    
Fejlfinding, justering og reparation på mekaniske og el-hydrauliske transmissionssy-
stemer.    

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

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

Kontrollerer og justerer styrehjulenes spidsning.    
Eftersyn, fejlfinding, justering og reparation entreprenørmaskiners elektriske syste-
mer.    

Eftersyn, fejlfinding, justering og reparation på køretøjets elektronisk styrede syste-
mer samt informationssystemer, med og uden egendiagnose    

Udfører lovpligtigt sikkerhedseftersyn på entreprenørmaskiner    

 
Bemærkninger: 
 
 
 
 
 

 


