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Sikker køreglæde med 
kurser på Storkøbenhavns 
Køretekniske Anlæg 

Storkøbenhavns 
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Amager Landevej 282
2770 Kastrup

skakontor@mail.dk 

Inspiration til virksomhedskurser på SKA

• Manøvreprøver på tør vej, bremseøvelser, slalom, bremse-/undvige øvelser,   
 kørsel over høj kant.
 Der er mulighed for at køre på både tør og glat vej.
• Prøv selv, hvordan bilens dæk og udstyr fungerer under forskellige trafikforhold. 
• Prøv vores ”promillebriller” og se med egne øjne, hvordan spiritus påvirker   
 dømmekraften.
• Se i praksis, hvor vigtigt det er at huske sikkerhedsselen.
• Afprøv ”væltebilen”, og lær, hvordan man frigør sig, hvis bilen skulle ryge en tur  
 i grøften.
• Se selv, hvorfor det er vigtigt at placere nakkestøtten rigtigt.
• Lær førstehjælp. Få undervisning og praktiske øvelser i hjertelungeredning og   
 trafikrelateret førstehjælp. Undervisningen gennemføres af certificerede   
 førstehjælpsinstruktører.

Læs meget mere på hjemmesiden www.ska.nu.

Kontakt os på telefon 32 51 04 32, eller 
send en e-mail til skakontor@mail.dk
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På Storkøbenhavns Køretekniske 
Anlæg uddanner vi hver dag trafikanter 
til sikker og miljøvenlig kørsel.
Trafikken byder på masser af ud-
fordringer – både for nye og erfarne 
trafikanter. Når vejene er glatte, er 
risikoen for uheld større. Men også 
kørsel på tør vej kan give udfordringer 
for billisterne.

Nogle få  timers køreundervisning kan 
sikre en tryg hjemkørsel og måske med-
virke til at forhindre et trafikuheld!

I vores 500 kvadratmeter store Trafik-
sikkerhedscenter afholder vi teoretiske 
og praktiske kurser . Vores kurser med-
virker til at kursisten bliver i stand til at 

få det fulde udbytte af bilernes mod-
erne sikkerheds systemer. 

Kurser for virksomheder og private
Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S 
har mange virksomhedskunder og har 
derfor stor erfaring i at skræddersy et 
kursus forløb som modsvarer virksom-
hedens ønsker.  

Hvis du som privatperson har behov for 
at opnå mere tryghed og bedre køre-
færdigheder,  kan du altid tilmelde dig 
vores almindelige kørekurser til både 
bil og motorcykel. 
Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S 
ligger i Kastrup nær bus- og togstation 
og er let at komme til med bil.

KUrSer På SKA

Kør miljøvenligt – og spar mange penge 
Styrk virksomhedens grønne profil – og 
spar op til 25 % på brændstofforbruget.

På kurset undervises der i kørsel med 
minimal CO2-udledning. Den teoretiske 
undervisning i ”grøn” kørestil suppleres 
med praktiske øvelser, og der gives 
feedback på kursisternes kørestil. 

en praktisk folder med gode råd udleve-
res som afslutning på kurset.

Kør godt i glat føre
Det er vigtigt at køre godt og sikkert – også når regn 
og is gør vejen usikker!
Giv din virksomheds medarbejdere et glatførekursus 
på Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S. 
Det kan skåne dem for at komme til skade på glatte 
veje, og samtidig slipper virksomheden for dyre og 
unødvendige reparationer på firmabilerne.  

et glatførekursus hos os er god forberedelse til vinter-
en – eller bilturen til skisportsstedet. Der er mulighed 
for at anvende vores biler eller køre i egen eller
firmabil.

På glatførekurset træner kursisterne  bremse øvelser 
og bremse- og undvigemanøvrer, kurvekørsel samt 
bremsning på uens vejgreb. 

På kurset berøres også behovet emnet; vinterdæk eller 
ikke vinterdæk. efter kurset bliver kursisten i stand til 
at bedømme hvilket behov han/hun har for vinterdæk.

Førstehjælp – når uheldet er ude
Ved du og din virksomheds med-
arbejdere, hvad I gør, hvis I står 
over for et menneske, der har 
brug for førstehjælp?

Hurtig hjælp redder liv. 

et førstehjælpskursus på 
Storkøbenhavns Køretekniske 
Anlæg A/S er kompetent under-
visning i hjertelungeredning 
samt færdselsrelateret 
førstehjælp som 
nu er obligato-
risk i forbindelse 
med erhverv-
else af kørekort.

Trafiksikkerhedskurser
Inviter medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere på et af vores køreteknisk 
kurser eller på et førstehjælpskursus på Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S.

På Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S får alle en sjov og lærerig dag. 
Der er plads til større grupper – og spisning kan arrangeres.

Kurserne planlægger vi i samarbejde med kunden efter ønsker og behov.
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