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- 13 metų operatoriaus darbo patirtis su skirtingo tipo technika;
- 4 metų operatoriaus-instruktoriaus patirtis CATERPILLAR atstovybėje Lietuvoje;
- CATERPILLAR Malagos mokymų ir demonstracijų centre įgytos žinios su frontaliniais 
krautuvais, buldozeriais, karjeriniais savivarčiais, dumperiais, ekskavatoriais ir kt.
- „Lietuvos operatorių varžybų“ prizininkas ir nugalėtojas;
- „Pabaltijo operatorių varžybų“ teisėjas;
  Dariaus moto – sėkmė slypi detalėse.  Dariaus moto – sėkmė slypi detalėse.

Jūsų darbo aikštelėje su Jūsų technika arba mūsų mokymų aikštelėje su mūsų technika. 

Didžioji mokymų laiko dalis vyksta darbo aikštelėje, realiose darbo sąlygose. 
Mokymai gali būti atliekami individualiai ar kelių žmonių grupei. 

Nuo 1 dienos iki 2 savaičių, priklausomai nuo technikos tipo ir operatoriaus sugebėjimų. 

Kaina priklauso nuo technikos ir operatorių skaičiaus bei jų profesionalumo lygio. 
pvz.: mokymai atliekami iki dviejų operatorių, darbui su vikšriniu ekskavatoriumi, tokiu 
atveju pirminis mokymas truktų iki 7val. ir kainuotų ~350 Eur+PVM.  atveju pirminis mokymas truktų iki 7val. ir kainuotų ~350 Eur+PVM.  

Mūsų operatorių instruktorius Darius Grimalauskas. 
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MOKYMŲ NAUDOS PAVYZDYS
Darbo pobūdis: medžiagų krovimas su 21t vikšriniu ekskavatoriumi.
Rezultatas:  ~2100 Eur/mėn. didesnis pelnas. Išmokėme profesionaliai išnaudoti visas ekskavatoriaus 
galimybes bei parinkus tinkamą darbo metodą, sumažinome pakrautos tonos savikainą.

NAUDOTA STATYBINĖ TECHNIKA                              ILGALAIKĖ TECHNIKOS NUOMA                              OPERATORIŲ MOKYMAI

ALFA Construction Equipment – tarptautinė įmonė įkurta ilgametę patirtį turinčių šios srities specialistų 
su vizija tapti patikimiausiu ir dažniausiai klientų pasirenkamu partneriu.

PROFESIONALŪS OPERATORIŲ MOKYMAI



   DARBO SAUGA
Operatorius dirbdamas su technika turi pats jaustis saugus bei apsaugoti aplinkinius. 
Mes mokome operatorius, kaip pasiruošti darbui, paruošti techniką ir darbo aplinką siekiant išvengti nelaimingų 
atsitikimų bei traumų darbo aplinkoje.

   TECHNIKOS PARUOŠIMAS DARBUI
Technikos paruošimas darbui yra tiesiogiai susijęs su technikos eksploatacijos kaštais, prastovomis bei našumu. 
T. y. nenumatyti remontai, dėl kurių atsiranda prastovos ir prailgėjęs darbų atlikimo terminas virsta išlaidomis T. y. nenumatyti remontai, dėl kurių atsiranda prastovos ir prailgėjęs darbų atlikimo terminas virsta išlaidomis 
remontui, transportavimui ir pakaitinei technikai. Mokymų metu mokome, kaip prieš pradedant darbą vizualiai 
apžiūrėti techniką ar nėra pažeidimų, patikrinti skysčių lygius, apžiūrėti kitus svarbius mazgus bei sutepti.

   TECHNIKOS REGULIAVIMAS
Siekiant kokybiškai ir našiai atlikti reikiamą darbą, ypatingai svarbu tinkamai sureguliuoti techniką. Tai tiesiogiai 
susiję su darbo atlikimo greičiu, technikos dėvėjimusi bei kuro sąnaudomis.  Mes mokome tinkamai sureguliuoti 
ekskavatorius, buldozerius, krautuvus, greiderius. T. y. vikšrų ir hidraulinių srautų reguliavimas, variklio apsukų ekskavatorius, buldozerius, krautuvus, greiderius. T. y. vikšrų ir hidraulinių srautų reguliavimas, variklio apsukų 
parinkimas, peilio kampų nustatymas, svarstyklių kalibravimas, regeneracijos paleidimas–nutraukimas, kasimo 
lygio palaikymas, tiltų blokavimas, ekskavatorių posūkio greičio reguliavimas, atramų naudojimas, trijų dalių 
strėlės naudojimas, krautuvų šakių lygio palaikymas, padangų slėgio reguliavimas.

   DARBŲ METODIKA
Su kiekviena technika galima atlikti skirtingus darbus, tačiau dažnai pasirinkta darbų atlikimo metodika yra 
nepakankamai efektyvi. Netinkamai parinkto darbo metodo pavyzdys: 
  Dažnai atodanga su buldozeriu pradedama nuiminėti ne nuo sandėliavimo vietos, dėl to yra suminamas 
 gruntas, kurį atpjauti sudėtingiau, ilgėja darbų atlikimo laikas ir žymiai padidėja kuro sąnaudos. Pasirinkus 
 tinkamą metodiką, darbą galima atlikti greičiau nei 30% , o stumiant nesuvažinėtą gruntą, kuro sąnaudas 
 sumažinti daugiau nei 30%. 
Mes mokome kaip teisingai atlikti skirtingus darbus, sutrumpinti darbų atlikimo terminus ir sumažinti degalų 
sunaudojimą su skirtingų tipų technika:
Buldozeriai: atodangų, lyginimo, planiravimo, sankasų darbai.
Mini ekskavatoriai: kasimo, užvertimo ir lyginimo darbai nedideliuose gyliuoseMini ekskavatoriai: kasimo, užvertimo ir lyginimo darbai nedideliuose gyliuose
Mini krautuvai: krovos, lyginimo, pakrovimo-iškrovimo šakėmis, pervežimo darbai.
Ekskavatoriai: kasimo, krovos, lyginimo, šlaitavimo, montavimo, griovimo darbai.
Ratiniai ekskavatoriai: kasimo, krovos, lyginimo, šlaitavimo, montavimo, griovimo darbai ant tvirto pagrindo.
Frontaliniai krautuvai: krovos, lyginimo, pakrovimo-iškrovimo šakėmis, pervežimo darbai.

   SPECIALIŲJŲ DARBŲ RŪŠYS
Buldozeriai: darbas su įvairios paskirties peiliais, mašinų valdymo sistemomis (2D/3D,gulščiuko sistemos), 
grunto plėšimo/suminkštinimo darbai su nagais.grunto plėšimo/suminkštinimo darbai su nagais.
Mini ekskavatoriai: darbas su grąžtais, plaktukais.
Mini krautuvai: darbas su paletinėmis šakėmis, grunto/sniego peiliais, betono maišyklėmis, gerbūvio ir žemės 
paruošimo padargais, plaktukais, grąžtais.
Ekskavatoriai: darbas su betono-metalo žirklėmis, grąžtais, špunto kalimo plaktukais, klojiniais.
Ratiniai ekskavatoriai: darbas su betono-metalo žirklėmis, grąžtais, špunto kalimo plaktukais, klojiniais.
Frontaliniai krautuvai: darbas su freza, sniego peiliu.

MOKYMŲ APRAŠYMAS

Jūsų sunkiosios technikos investicijos atsiperka greičiau, jei technika naudojama sumaniai!
60% investicijos sėkmės lemia operatoriaus profesionalumas.
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