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Przeniesienie napędu

Układ sprzęgła - szkolenie
dedykowane dla szkół

Organizacja

Jest to oferta specjalna na wyłączność dla szkół i
innych instytucji oświatowych. Szkolenie jest
prowadzone przez specjalistów Schaeffler Polska.

 

Szkolenie jest przeznaczone dla uczniów, studentów,
nauczycieli i pracowników naukowych

Szkolenie jest zamknięte i wymaga rejestracji

Szkolenie jest dedykowane dla osób posiadających
link do rejestracji 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w postaci sesji
internetowej na żywo

 

Szkolenie składa się z jednej sesji,

Sesja trwa ok 60 minut

Rozpoczęcie o godzinie - zgodnie z harmonogramem

Godziny mogą ulec zmianie, o czym uczestnicy
zostaną poinformowani drogą mailową

Linki do szkolenia zostaną przesłane w mailach
przed spotkaniem.

W trakcie szkolenia poruszane są praktyczne
zagadnienia, z którymi mechanik spotyka się
każdego dnia w swoim warsztacie.

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 sprawdzić
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

Program

Podstawy budowy i zasada działania sprzęgła

Rozwiązania konstrukcyjne docisków, tarcz i łożysk
oporowych

Sprzęgła z samoczynną kompensacją zużycia
okładzin (SAC, TAC)

Komponenty hydraulicznego układu sterowania

Diagnoza uszkodzeń i przyczyn ich powstawania

Technologia montażu i pokaz praktyczny wymiany

Cel

Zapoznanie z budową i cechami
charakterystycznymi sprzęgieł 

zapoznanie z działaniem układów wysprzęglania

elementy diagnostyki i prawidłowego montażu

Opcje strony

Kategoria
szkoleniaSamochody



osobowe i dostawcze

Numer szkolenia19

Przeniesienie napędu
Szkolenie teoretyczno-
praktyczne

Liczba godzin 1

Cena bezpłatne

Grupa docelowa
Nauczyciele, Pracownicy
naukowi, Uczniowie i
studenci

Prowadzący Łukasz Cholewa
Marek Matejkowski

Wybierz termin szkolenia
Nie ma jeszcze ustalonych termnów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

Schaeffler REPXPERT

Zarejestruj się

Schaeffler REPXPERT dla Młode Kadry
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Zarejestruj się
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