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Dette er teoriboka til førerprøven i klassene C (lastebil) og D (buss). Boka er skrevet etter læreplanene for
førerkortklassene C og D 2017 og følger inndelingen i disse planene.
Hovedemnene i boka er regler og krav, grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse, bruk av lastebil og
buss, ulykkesberedskap, samt lastsikring og sikkerhetskurs på veg.
Oppgavene til disse førerkortklassene finner du i Lastebil og buss. Førerkort klasse C og D. Arbeidsbok. Fasit
til disse oppgavene finner du på fag.nkiforlaget.no. Her finner du også lover og forskrifter, aktuelle nyheter
om førerkortopplæringen, flere oppgaver med fasit og annet ressursstoff.
Bård Fadnes er lærer i transportfag og har mange års erfaring som yrkessjåfør og trafikklærer for alle
førerkortklasser.
Bernhard Hauge er adjunkt og jurist og har mange års praksis som yrkessjåfør og trafikklærer i alle
førerkortklasser.
Finn buss & lastebil nå. Vi har 3 421 annonser innen buss & lastebil fra Finn.no, Autodb.no og 9 andre
nettsteder. BUSS - LASTEBIL BATTERIER og ladere i Norsk nettbutikk til landbruk, lastebil, bil, båt, MC,
snøscooter, hagemaskiner golftraller etc. Garanti - Alle. Brukte lastebiler og busser til salgs. Hos PlusTech

finner du alt av brukte lastebiler og busser til salgs. Se igjennom våre kategorier til du finner de lastebilene.
Kjøp 'Lastebil og buss, førerkort klasse C og D' av Bård Fadnes fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har
følgende formater tilgjengelige: Heftet, E-bok. SF1853 SØNNAK POWER (HDX) batteri til Lastebil, Buss,
Båt og Traktor. Garanti - Alle betalingssystemer - Hent på utleveringslager eller få tilsendt - Kjøp her! Fra 19.
januar 2013 heves aldersgrensen for å ta førerkort på lastebil og buss. Dersom man tar førerkortet for å kjøre
privat, vel å merke. Lastebil og buss Bernhard Hauge • Jan Torset Førerkortboka KLASSE C OG D FASIT
ARBEIDSBOK IM4999-Omslag FASIT Lastebil og buss arbeidsbok:Layout 1 21.01.11 11.34. Lastebil; Buss;
Nye lastebiler. Nye lastebiler. Personbil; Varebil; Buss; Mercedes-Benz. Actros; Arocs; Atego; Antos; Econic;
Fuso. Canter 7,5t; Canter 4x4; Canter. lastebil/buss - Nøsted Kjetting Dermed får du veigrep og lastekapasitet
til en firehjulsdrevet lastebil og manøvrerbarheten og effektiviteten til. Velkommen til Wist Last & Buss.

