
Opplæring fra
Pon Equipment AS



Tom Erik Klevengen
-Maskininstruktør &                      
applikasjonspesialist.
- Produktspesialist GET & UC
- Fagbrev anleggsmaskinfører
- MEF mellomlederskole 2008-
2009.
- Jobbet i anlegg fra 1998-2013

Hvem er jeg?



1.  Dokumentert opplæring:

Pon Equipment tilbyr:

2.  Cat Sertifisert opplæring:

3.  Kurs for kunder og egne ansatte på eget 
kurssenter: 
Produksjonskurs, sikkerhetskurs, 
sertifiseringskurs og kurs av underlevrandører



Heads up!!



Dokumentert opplæring:
Dokumentert opplæring er noe alle kunder skal få ved 
overrekkelse av ny maskin.

Selgere tar alle maskiner som går under BCP segmentet.

Servicemann eller tekniker utfører alle mellomstore 
maskiner opp til ca 50 tonn. 

Instruktør leverer alle store produksjonsmaskiner og 
alle maskiner med XE benevnelse.



Dokumentert opplæring:

Dokumentert opplæring er noe alle skal gjøre, uavhengig om man leverer maskin på 1 tonn eller 100 tonn.

Skal utføres ute hos kunde når maskin blir overlevert.

Bør ikke være mer enn 2-3 personer pr gruppe, så man ser og får med seg alt.

Stort fokus på sikkerhet, forebygge skader og feil, riktig bruk, servicepunkter og daglig vedlikehold.



Dokumentert opplæring:

966M XE
972M XE



Dokumentert opplæring:



Dokumentasjon:

Inspect



Cat certified training:

Utføres av sertifisert Cat instruktør.
• Cat foretar sertifisering av oss etter teoretisk prøve på sikkerhet og maskintype.
• Praktisk produksjonsprøve som varer mellom 2 til 6 timer.
• Totalt 12 forskjellige maskingrupperinger vi kan sertifiseres på.

Pon Equipment tilbyr:
• Vi arangerer kurs over hele landet og på Cat sine demonstrasjonsfelt
• Vi kjører grupper på alt fra 2 mann til 40 mann.
• Målet er å få bedriftene til å produsere sikrere,  produsere mer og produsere billigere.

Våre kurs blir skreddersydd til din bedrift og dine behov.



Produksjonskurs:

980M

980M

980M 980M

980M

980M



0,18 – 0,12 = 0,06 LITER
50 SYKL. / TIME= 3 LITER/TIME
1500 TIMER X 3 X 10
= KR 45.000 PR ÅR
2,64kg co2 pr 1L Diesel
11 880 kg mindre Co2

Produksjonskurs:

6 Sekunder

9 Sekunder



Produksjonskurs:



Konsekvenser av valg

1800 Timer
120% slitt

2400 Timer
40% slitt

380 000.-/1800H=210 kr pr time 380 000.-/7200H=53 kr pr time



Kursbevis utstedt fra Pon & CAT



Sertifisert opplæring:

Bør ha mulighet til å utføre en stor del av praksisen i et lett område som byr på få utfordringer, 
men som kan øke vansklighetsgraden etter hvert.

Bør få en generell forståelse av hvordan man bruker maskina mest fornuftig, mest mulig sikkert og 
ikke minst mest økonomisk.

Hva kan vi gjøre for å få flere til å ta fagbrev?



Takk for oppmerksomheten


