
Kranų operatoriaus profesija  
 

 

Krano operatoriaus darbas, nepažinus jo iš arčiau, gali atrodyti lengvas – pakelti, nuleisti ir perkelti įvairiausius 

krovinius iš taško A į tašką B. Tačiau iš tiesų šis darbas reikalauja tikslumo, kruopštumo, kantrybės ir gerų 

praktinių įgūdžių. 

Krano operatorius turi ne tik tiksliai perkelti krovinį jo nepažeisdamas, bet ir, priklausomai nuo krano tipo, valdyti 

paties krano judėjimą - kai kranas juda specialiai įrengtu bėgių keliu, ar krano dalių judėjimą - kai kranas yra su 

krano operatoriaus kabina. Tam, kad kranas būtų valdomas saugiai, specializuoti mokymai yra ne tik 

rekomenduojami, bet ir privalomi. 

Perspektyvus krano operatorius turėtų būti susipažinęs su pagrindiniais fizikos dėsniais, turėti matematikos 

pagrindus ir išmanyti mechanikos procesus. Be to, tam tikro tipo kranai valdomi iš aukštyje įrengtos krano 

operatoriaus kabinos, todėl būsimasis krano operatorius neturėtų bijoti aukščio. Dar viena reikalinga krano 

operatoriaus savybė – sugebėjimas tiksliai įvertinti atstumus, aukščius ir puiki rankų bei akių koordinacija, nes 

įvairių mygtukų, rankenėlių ir pedalų pagalba atliekami visi pagrindiniai darbai. Gebėjimas dirbti komandoje taip 

pat yra neatsiejama krano operatoriaus darbo dalis, nes būtinas nuolatinis bendravimas su kitais darbo kolektyvo 

nariais, kurie krano operatoriui signalizuoja apie darbų eigą. 

http://www.kurstoti.lt/s/4989/kranu-operatoriaus-profesija


 
 

„Krano operatoriaus profesija perspektyvi ir plačiai pritaikoma darbo rinkoje – turėdami šią profesiją galėsite dirbti 

ne tik įvairiose statybos vietose, tačiau ir visur kitur, kur reikalingas įvairių krovinių perkėlimas iš vienos vietos į 

kitą. Kranai yra nepakeičiami krovinių kėlimo įrenginiai uostuose ir įvairiose platformose, įrengtose vandens 

telkiniuose, jūrose“ – teigia VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro profesijos mokytojas Sergej 

Akimov. 

Šiuolaikinių kranų technologijos labai palengvina sudėtingą krano operatoriaus darbą, o modernios kranų kabinos 

apsaugo nuo žalingo aplinkos poveikio, tokio kaip karštis, šaltis, lietus, sniegas. Kviečiame įgyti krano operatoriaus 

profesiją VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre, kur ne tik susipažinsite su krano operatoriaus 

profesija, atliksite praktiką, bet ir įgysite žinių apie savo būsimų kolegų, tokių kaip krovinių kabinėtojų 

(stropuotojų), aukštalipių, įvairių konstrukcijų montuotojų, kėlimo kranų darbo vadovų darbą, kas padės sėkmingai 

įsilieti į darbo kolektyvą ir puikiai atlikti savo – krano operatoriaus darbą. 
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