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Vanaf dit voorjaar biedt PTC+ een compleet trainingsaanbod voor
monteurs van melkinstallaties aan. Mogelijk gemaakt dankzij een
unieke samenwerking tussen PTC+, de Federatie Agrotechniek,
COM, Stichting KOM en Kenteq.
In de training basistechniek melken komt onder andere de koe aan
bod, zodat een monteur een volwaardig gesprekspartner van de klant
kan zijn. Bij de training basis melkmachinetechniek worden alle
onderdelen van de melkmachine doorgenomen. Daar wordt dieper op
ingegaan bij de trai-ningen melkmachinetechniek 1 en 2.
Gecertificeerd monteur
Einddoel van de trainingen is het KOM-certificaat. Monteurs tonen
daarmee aan dat ze deskundig zijn en periodiek keuringen kunnen
uitvoeren volgens de normen van Stichting KOM. Daarnaast is er nog
een uitgebreid aanbod aan aanvullende trainingen.
Bij voldoende aanmeldingen gaan de trainingen dit voorjaar van start.
De trainingen zijn vooral bedoeld voor monteurs die korter of langer
werkzaam zijn in de melkwinning. Het COM en de Federatie
Agrotechniek praten ook nog met OBMech om te komen tot een BBLof BOL-opleiding voor de melktechniek. De periode van het opzetten
van deze opleiding totdat de eerste leerlingen hun diploma halen,
neemt enkele jaren in beslag. Daarom komen deze trainingen van
PTC+ nu al beschikbaar, voor de monteurs van nu.
Trainingsaanbod monteur melkinstallatie






Basistechniek Melken (BAM) 1 dag
Basistechniek Melkmachine (BMM) 1 dag
Melkmachinetechniek 1 (MT1) 4 dagen
Melkmachinetechniek 2 (MT2) 2 dagen
KOM-examen/certificaat

Aanvullende trainingen
Afhankelijk van kennis en ervaring kan elke monteur inschrijven op
de aanvullende trainingen. Deze zijn ook specifiek toegespitst op
melkwinning.










Hydrauliek
Elektronica
Elektro – pneumatische besturingen
Elektrotechniek 230 / 400 Volt
STEK-monteur (volledig bevoegd)
Technische telefoongesprekken voeren
Vakbekwaam Persoon NEN 3140
Herinstructie Vakbekwaam Persoon NEN 3140
Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Rick Tiddens van PTC+.
Telefoon: 0318-697111,
E-mail: r.tiddens@ptcplus.com
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