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Przeniesienie napędu

Naprawa z wykorzystaniem
zestawów naprawczych LuK
GearBOX

Organizacja

Szkolenie zostanie przeprowadzone w postaci sesji
internetowej.

Szkolenie potrwa ok 45 minut.

Zostaną omówione konkretne zestawy naprawcze do
najpopularniejszych modeli samochodów. 

 

Tylko dla zarejestrowanych uczestników:

informacje i przypomnienie o terminie szkolenia na
podany email - nie przeoczysz terminu transmisji!

przesłanie linka na SMS (tel. komórkowy podaj przy
rejestracji) - TAK! jest możliwość dostępu na twoim
telefonie

linki i instrukcje montażowe po szkoleniu przesłane
na adres email 

linki do testów i quizów pozwalających sprawdzic
swoją wiedzę po szkoleniu

informacje o przyszłych szkoleniach wysyłane na
podany email i/lub telefon komórkowy 
UWAGA: w trakcie rejestracji należy zaznaczyć zgodę
na komunikację marketingową

 



 

Każda skrzynia biegów – niezależnie od producenta – ulega
z czasem zużyciu.

omówimy zestawy LuK GearBOX dzięki ktróremu warsztat
jest w stanie wykonać samodzielnie naprawę skrzyni
biegów.

 

 

 

Każdy zestaw LuK GearBOX zawiera wszystkie elementy niezbędne
do przeprowadzenia profesjonalnej naprawy. W skład zestawu
wchodzą elementy eksploatacyjne, takie jak uszczelki, pierścienie
uszczelniające (O-Ringi), uszczelniacze i łożyska skrzyni biegów, a
także komponenty służące do usunięcia najpopularniejszych
usterek. Są to elementy, które pracują w najcięższych warunkach,
dlatego zaleca się ich wymianę przy każdej naprawie.

Program

Zasada działania mechanizmów różnicowych

Elementy składowe zestawów naprawczych LuK
GearBOX

Naprawa mechanizmu różnicowego na podstawie
BMW HAG 168L lub HAG 188L

 

 

 



Cel

przedstawienie praktycznych sposobów naprawy z
wykorzystaniem zestawów naprawczych LuK
GearBOX

wskazanie sposobów doboru i wyszukiwania części
do naprawy skrzyń biegów lub mostów napędowych

 

Uwagi
https://www.repxpert.pl/pl/schaeffler-products/page-ds1990
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https://www.repxpert.pl/pl/mediadocument/LuK-0077/pl

https://www.repxpert.pl/pl/mediadocument/LuK-0076/pl

https://www.repxpert.pl/pl/mediadocument/LuK-0079/pl
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Zabłocki

Pliki do pobrania
LuK GearBox Diagnoza łożysk
zespolonych w skrzyni biegów
typu 02T z grupy VW pdf, 177.28
KB,

Wybierz termin szkolenia

Brak możliwości zapisu.
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