Køreteknisk Anlæg Aalborg er
et baneanlæg, som bruges af
mange kørelærer fra nær og
fjern, samt erhvervsvirksomheder I nord/Midtjylland.
Anlægget i Støvring, råder over
86044 kvm2 hvor vi kan tilbyde
3 manøvrebaner og køreteknisk
anlæg med opstart hver anden
time.
Vi har 22 biler og 15 motorcykler som dækker alle kategorier
til A & B.
Baneanlægget er gennem de sidste år blevet udvidet og moderniseret, så det i dag fremstår
som et flot og tidssvarende anlæg.
Vi er stolte af placeringen med
stor synergi lige op til E45, samt
beliggenheden i noget af Danmarks smukkeste natur.
Derudover har vi også 12 biler
på anlægget i Nørresundby,
hvor der er 2 manøvrebaner, og
køreteknisk anlæg.
Køreteknisk anlæg Aalborg afholder MC prøver fra anlægget i
Nørresundby, i samarbejde med
Aalborg politi.

KTA Aalborg
Hæsumvej 57-59
9530 Støvring
98190911
baneanlaeg@mail.dk

Firmakurser

Private kurser

Mere køreglæde og færre skader
Som privatperson har du mulighed
for at prøve grænser med trafikken
i trygge omgivelser.
Vi arrangerer kurser i eget køretøj,
hvilket giver det bedste resultat.
Dog er der mulighed for at leje
køretøj på stedet.
Vi afholder kurser for alle. Kurserne er for såvel nye som rutinerede
bilister.
Vi tilpasser kurset så det opfylder
dine ønsker.
Vi udsteder gerne gavekort, hvis du
ønsker det.

Tilbud til NETOP dig, fås ved at
tage kontakt til anlægget på mail
eller tlf.

Vi kan tilbyde :






Køretekniske kursus.
Manøvrebane kurser
Kombineret køreteknisk
manøvrebane
Firma arrangementer.

Endvidere afholder vi:
Firmakurser standard på mellem to
og fire timers varighed i person eller
varebil/bus op til 3500 kg.
Der er mulighed for at køre med op
til 16 biler på samme tid. Evt. med
to personer pr. bil.
Vi tilrettelægger individuelle kurser
Tilbud til NETOP dit firma, fås ved
at tage kontakt til anlægget på mail
eller tlf.
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