
   
 

 

GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 

Lanbide-eremua: Ibilgailuen elektromekanika 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(TMVG0210) NEKAZARITZARAKO, ERAUZKETA-INDUSTRIETARAKO ETA ERAIKUNTZARAKO ETA OBRA ZIBILETARAKO MAKINERIAREN ERRODAJE- 
ETA TRANSMISIO-SISTEMEN, EKIPOEN ETA LANABESEN MANTENTZE-LANAK (1539/2011 ED, urriaren 31koa) 

Gaitasun orokorra: Nekazaritzarako, erauzketa-industrietarako eta eraikuntzarako eta obra zibiletarako makineriaren fluido-sistemetan, transmisio-sistemetan, freno-sistemetan, esekidura-sistemetan eta direkzio-sistemetan 

muntaketa- eta mantentze-eragiketak egitea, fabrikatzaileak ezarritako prozedurei eta teknikei jarraikiz. 

Maila Erreferentziako 
 lanbide-prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

2 

TMV265_2 NEKAZARITZARAKO, ERAUZKETA-
INDUSTRIETARAKO ETA ERAIKUNTZARAKO 
ETA OBRA ZIBILETARAKO MAKINERIAREN 
ERRODAJE- ETA TRANSMISIO-SISTEMEN, 
EKIPOEN ETA LANABESEN MANTENTZE-
LANAK. 
 
(815/2007 ED, uztailaren 2koa) 

UC0849_2 
Nekazaritzarako, erauzketa-industrietarako eta 
eraikuntzarako eta obra zibiletarako makineriaren direkzio-
sistemen eta esekidura-sistemen mantentze-lanak egitea.  

 Ordezko piezak fabrikatzen dituzten enpresetako langilea. 
 Ordezko piezen eta diagnosi-ekipoen saltzailea/banatzailea. 
 Nekazaritzarako, erauzketa-industrietarako eta eraikuntzarako 

eta obra zibiletarako makineria konpontzeko elektromekanikaria. 
 Nekazaritzarako, erauzketa-industrietarako eta eraikuntzarako 

eta obra zibiletarako makineriaren fabrikazio-tailerreko 
elektromekanikaria. 

 Nekazaritzarako, erauzketa-industrietarako eta eraikuntzarako 
eta obra zibiletarako makineriaren mantentze-tailerreko 
elektromekanikaria. 

 5220.1295 Automobiletako ordezko piezen eta osagarrien 
saltzailea. 

 7401.1100 Injekzio-motorren eta -ekipoen (diesela eta gasolina) 
mekanikari doitzailea. 

 7401.1034 Automobilen mantentze-lanetako eta konponketako 
mekanikaria, oro har. 

 7401.1081 Motorren mekanikari doitzailea, makineria astunean, 
nekazaritzarako makinerian edo makineria industrial 
autopropultsatuan. 

 8201.1055 Talde mekanikoen eta automobil-motorren 
muntatzaile/doitzailea. 

 8201.1066 Nekazaritzarako makineriaren muntatzaile/doitzailea, 
oro har. 

UC0850_2 

Nekazaritzarako, erauzketa-industrietarako eta 
eraikuntzarako eta obra zibiletarako makineriaren 
transmisio-sistemen eta freno-sistemen mantentze-lanak 
egitea. 

UC0851_2 

Nekazaritzarako, erauzketa-industrietarako eta 
eraikuntzarako eta obra zibiletarako makineriaren 
eragingailu-sistemak eta lanabesak muntatzea eta haien 
mantentze-lanak egitea. 

UC0852_2 
Nekazaritzarako, erauzketa-industrietarako eta 
eraikuntzarako eta obra zibiletarako makineriaren ekipoak 
eta lanabesak muntatzea eta haien mantentze-lanak egitea. 



  
 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 
Geh. ordu-

aldea 

MF0849_2 
Errepideko garraiorako ibilgailuen lehen 
mailako mantentze-lanak. 

160 

UF1608 Direkzio-sistemen mantentze-lanak eta konponketak ibilgailu berezietan. 60 20 

UF1609 Esekidura-sistemen eta errodadura-trenen mantentze-lanak eta konponketak ibilgailu 
berezietan. 

70 20 

UF0917 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa ibilgailuen mantentze-lanetan. 30 20 

MF0850_2 
Zentzuz gidatzea eta garraio-zerbitzuekin 
lotutako eragiketak. 

170 

UF1610 Transmisio-sistemen mantentze-lanak eta konponketak ibilgailu berezietan. 90 30 

UF1611 Freno-sistemen mantentze-lanak eta konponketak ibilgailu berezietan. 50 20 

UF0917 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa ibilgailuen mantentze-lanetan. 30 20 

MF0851_2 
Garraioaren eta bezeroekiko harremanen 
planifikazioa. 

230 

UF1612 Ibilgailu berezien ekipamenduen, lanabesen eta tresnen eragingailu-sistema hidraulikoen 
mantentze-lanak eta konponketak. 

90 30 

UF1613 Ibilgailu berezien ekipamenduen, lanabesen eta tresnen eragingailu-sistema pneumatikoen 
mantentze-lanak eta konponketak. 

50 20 

UF1614 Ibilgailu berezien ekipamenduen, lanabesen eta tresnen sistema elektriko eta elektronikoen 
mantentze-lanak eta konponketak. 

60 30 

UF0917 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa ibilgailuen mantentze-lanetan. 30 20 

MF0852_2 
Autobuseko edo autokarreko bidaiariei 
arreta eta informazioa ematea. 

130 

UF1615 Ibilgailu berezien ekipamenduen, lanabesen eta tresnen muntaketa. 30 20 

UF1616 Ibilgailu berezien ekipamenduen, lanabesen eta tresnen mantentze-lanak eta konponketa. 70 30 

UF0917 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa ibilgailuen mantentze-lanetan. 30 20 

MP0347 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak.   80   80 -- 

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala  680 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia 

Akreditazioa
rekin 

Akreditazio 
gabe 

MF0849_2 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 

graduatu titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-

ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-alor eta -eremu bereko 1. 

mailako profesionaltasun-ziurtagiriren 
bat edukitzea. 

– Erdi-mailako heziketa-zikloetan 
sartzeko baldintza akademikoak 
betetzea edo erdi-mailako zikloetara 
sartzeko dagozkion probak gainditu 
izana. 

– 25 urte baino gehiagokoentzako edo 
45 urtetik gorakoentzako 
unibertsitatera sartzeko proba gainditu 
izana. 

– Prestakuntzari behar adinako 
probetxua ateratzeko behar diren 
prestakuntza- edo lanbide-
ezagupenak izatea, ezartzen den 
araudiaren arabera. 

UF1608  

 Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko tituluduna 
edo beste baliokideren bat. 

 Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

 Garraioaren eta ibilgailuen mantentze-lanen lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria. 

 Garraioaren eta ibilgailuen mantentze-lanen lanbide-arloko 
Elektromekanikaren lanbide-eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 
3. maila. 

2 urte 4 urte UF1609  

UF0917  

MF0850_2 

UF1610  

2 urte 4 urte UF1611  

UF0917  

MF0851_2 

UF1612  

2 urte 4 urte 

UF1613 UF1612 gainditua izan 
behar du 

UF1614  

UF0917  

MF0852_2 

UF1615  

2 urte 4 urte 

UF1616 UF1615 gainditua izan 
behar du 

UF0917 
 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna 

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

Azalera (m2) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRIA 

 

Kudeaketa-gela 45 60    

Ibilgailu berezien tailerra * 320 520    

* Makineria aloka daiteke 


