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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA BASO-TRAKTOREEN MANEIUA (zeharkakoa)  
Baldintzatua 

Kodea  UF0274 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Basoa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Basotzeak eta basoko tratamenduak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Baso-traktoreen maneiua eta mantentze-lanak  Iraupena 110 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Baso-traktoreen funtzionamendua eta mantentze-lanak (zeharkakoa) Iraupena 60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC1121_2 BASO-TRAKTOREAK MANEIATZEA ETA HORIEN MANTENTZE-LANAK EGITEA gaitasun-
ataleko LB4 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Aginte-elementuak azaltzea eta traktoreak maneiatzea. 

EI1.1.Traktore baten aginte-elementuak eta adierazleak deskribatzea. 
EI1.2.Erregulazio-prozedura desberdinak azaltzea. 
EI1.3.Traktoreak maneiatzeko teknikak azaltzea. 
EI1.4.Baso-traktorearen erabileran egon daitezkeen arrisku-faktore eta -egoera ohikoenak eta horien ondorioak identifikatzea. 
EI1.5.Baso-traktorearen funtzionamenduak ingurumenean izan ditzakeen eragin-faktoreak identifikatzea. 
EI1.6.Ingurumena babesteko neurriek -derrigorrezkoek eta borondatezkoek- duten garrantzia justifikatzea.  
EI1.7.Norbera babesteko arropa eta elementuei dagokienez, propietateak zerrendatzea eta horiek erabiltzeko modua azaltzea.  
EI1.8.Nekazaritza- eta baso-traktoreekin bide publikoan zirkulatzeko zirkulazio-arau espezifikoak azaltzea. 
EI1.9.Nekazaritzako tresna eta/edo makinen akoplamendu-metodoak deskribatzea. 
EI1.10.Istripu-kasuetan aplikatu beharreko lehen laguntzako teknikak azaltzea 
EI1.11.Baso-traktore bat maneiatzea nekazaritzako tresna edo makina akoplaturen batekin: 

- Traktorea lana egiteko egoera onean dagoela egiaztatzea. 
- Egin nahi den lanera egokitutako nekazaritzako tresna edo makina egokiaren krokadura egitea. 
- Ekipamendua bide publikoan zirkulatzeko prestatzea, zirkulazio-arauak betez. 
- Erregulazioak egiaztatzea eta lana egiteko dagozkion doikuntzak egitea. 
- Eskatutako abileziarekin maniobrak egitea, kalitatezko emaitza lortzeko. 
- Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu beharreko araudia 

betez egitea. 
 
Edukiak 
1. Baso-traktoreen maneiua 

o Baso-traktoreak gidatzeko teknikak.  
o Baso-traktorea maneiatzeko eta gidatzeko segurtasun-arauak.  
o Aginte-koadroko seinaleztapen-kodea.  
o Eragintza-elementuak eta horien funtzioa.  
o Lan-aldagarriak: abiadura, potentzia-eskaera, doikuntzak eta erregulazioak, lan-ibilbideak eta -zirkuituak. 
o Lanera egokitutako nekazaritzako tresna eta makinen krokadura. 
o Akoplatutako nekazaritzako tresna edo makinekin bide publikoetan zirkulatzeko arauak. 
o Kontrol- eta maneiu-gailuak. 
o Makinak erregulatzeko eta doitzeko prozedurak.  

2. Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudia baso-makinen erabileran  
o Segurtasun-elementuak.  
o Baso-makinetako babes-elementuak.  
o Arriskuen ebaluazioa eta hartu beharreko prebentzio-neurriak (segurtasuna eta osasuna). 
o Ergonomia e higienea baso-makinen maneiurako.  
o Arrisku-egoera bereziak 
o Lehen laguntzak eta arrisku-egoera ohikoenak baso-makinen erabileran eta horien ondorioak.  
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o Oinarrizko teknika sanitarioak. 
o Makinak eta nekazaritzako tresnak eta haien lanak ingurumenean duten inpaktuarekin erlazionatzea.  
o Baso-makinen funtzionamenduak ingurumenean dituen eragin-faktoreak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo 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 urtetik gorakoentzako eta/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. 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF0273 Baso-traktoreen funtzionamendua eta mantentze-lanak 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Basotzeak eta basoko tratamenduak              
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