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Introductie Ipaf
Om de veiligheid van de bediener, personen en objecten in de 
directe omgeving te kunnen waarborgen is een goede basiskennis 
nodig van de werking van de hoogwerker en een praktische 
training volgens (inter)nationaal erkende normen. Steeds meer 
opdrachtgevers eisen dat op hun werk- of bouwlocatie uitsluitend 
personen met een voltooide erkende opleiding een hoogwerker 
mogen bedienen. Rixax Verhuur is hiervoor een gecertificeerd 
Ipaf opleidingscentrum.

De IPAF (International Powered Acces Federation) is een internationale 
non profit organisatie die zich wereldwijd inzet voor het veilig en 
effectief gebruik van hoogwerkmaterieel door middel van onder andere 
IPAF trainingen. De federatie bestaat al sinds 1983 en behartigt de 
belangen van fabrikanten, dealers, importeurs, verhuurders, gebruikers 
en opleiders.

De IPAF stimuleert en certificeert opleidingen voor bedieners van 
hoogwerkers. Rixax Verhuur fungeert als opleidingscentrum voor de IPAF 
Hoogwerkeropleidingen. Bij Rixax Verhuur kunt u de IPAF trainingen 
volgen, waarna u een hoogwerker certificaat bemachtigt. Het certificaat 
toont aan, dat u aan de eisen van de IPAF trainingen heeft voldaan.
Het IPAF opleidingscentrum voor de bediening van hoogwerkers is als 
enige door de Duitse TUV gecertificeerd op grond van de minimum 
standaard vereisten zoals deze zijn opgelegd in de ISO norm 18878.

De kwaliteit van de IPAF opleidingen en de grondige examen toets 
termen gaan de genoemde norm echter ruimschoots te boven. Jaarlijks 
worden er wereldwijd, vanuit meer dan 600 IPAF opleidingscentra, meer 
dan 100.000 personen opgeleid.

Afhankelijk van het type opleiding bedraagt de duur van de cursus 
1 tot max. 2 dagen. De opleidingen bestaan uit een theoretisch en een 
praktijk gedeelte. Naast de eigen examinering door professionele 
instructeurs beschikken IPAF instructeurs ook over een licentie om de 
opleiding te examineren overeenkomstig de VCA toets termen zoals die 
door de SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) zijn vastgelegd 
in de GORW (Gids Opleidingen Risicovol Werk).
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pal card

alle deelnemers die een Ipaf opleiding succesvol hebben afgerond 
ontvangen een certificaat en een hoogwerker licentie in de vorm van 
de bekende pal card.

De PAL Card is 5 jaar geldig en wordt op vele wereldwijde werklocaties 
erkend als een bewijs dat de houder ervan een grondige en 
praktijkgerichte opleiding heeft gevolgd en deze met succes heeft 
afgerond. De PAL Card is tevens voorzien van een holografisch logo 
en de foto van de houder.

Wilt u meer informatie over de PAL Card en onze opleidingsmogelijkheden 
hiervoor? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Meer informatie over IPAF en de PAL Card is eventueel ook te vinden op 
http://www.ipaf.org/nl
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categoriëen Ipaf training

 Statisch verticaal; eenpersoons gestempelde hoogwerkers 
 die enkel verticaal bewegen

 Statische boom; zelfrijdende telescoop-en kniktelescoop 
 voorzien van stempels, hoogwerkers op chasis en 
 spinhoogwerkers met stempels

 mobiele verticale hoogwerkers; zelfrijdende schaarliften 
 en zelfrijdende eenpersoons verticaalliften

 mobiele boom hoogwerkers; zelfrijdende telescoop- en 
 kniktelescoophoogwerkers
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