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Przeniesienie napędu

Sprzęgła w samochodach
ciężarowych i autobusach

Organizacja

Szkolenie zostanie przeprowadzone w postaci sesji
internetowej na żywo

szkolenie składa się z jednej ok 1h sesji,

Istnieje możliwość zorganizowania dedykowanego
szkolenia na wyłączność dla Dystrybutora lub sieci
warsztatowej. W tym celu prosimy kontaktować sie z
naszymi Przedstawicielami Handlowymi lub na e-mail
w sekcji kontakt.

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

 



 

 

 

 

Program

Różne rozwiązania konstrukcji tarcz, docisków,
łożysk oporowych

Drgania skrętne generowane w silniku
czterosuwowym i ich tłumienie

Tarcze sprzęgła o wydłużonym czasie eksploatacji
HD30 Plus

Układy sterowania sprzęgła

Sprzęgło z samoregulacją TAC



Budowa i zasada działania

Technologia montażu

Diagnoza uszkodzeń

Cel

Zapoznanie się z układami sprzęgła i łożyskami
przekładni

Nabycie umiejętności diagnozy uszkodzeń i przyczyn
ich powstawania

Zapoznanie z technologią montażu

Opcje strony

Kategoria
szkoleniaSamochody
ciężarowe i autobusy

Numer szkolenia66

Przeniesienie napędu
Szkolenie internetowe

Liczba godzin 1

Cena bezpłatne

Grupa docelowa Mechanicy,
Przedstawiciele handlowi,
sprzedawcy

Prowadzący Jerzy Horbaty
Marek Matejkowski Kacper
Zabłocki



Wybierz termin szkolenia
Schaeffler REPXPERT
S-66/34/2023
19.06.2023 11:00 - 12:00
Harmonogram
Studio REPXPERT
Polska
00-000 Internet
bezpłatne
Liczba wolnych miejsc: 500
Zapisz

Schaeffler REPXPERT
S-66/35/2023
19.06.2023 18:00 - 19:00
Retransmisja szkolenia z godziny 11:00. Czat nie będzie aktywny.
Harmonogram
Studio REPXPERT
Polska
00-000 Internet
bezpłatne
Liczba wolnych miejsc: 499
Zapisz

Schaeffler REPXPERT dla Inter Cars S.A.
IC-66/18/2023
15.09.2023 11:00 - 12:00
Harmonogram
Studio REPXPERT
Polska
00-000 Internet
bezpłatne
Liczba wolnych miejsc: 500
Dedykowane

https://szkolenia.repxpert.pl/s01/kursy/harmonogram/2727o8,Harmonogram.html
https://szkolenia.repxpert.pl/s01/kursy/zapisz/725o8,Zapisz.html?grupa=2727
https://szkolenia.repxpert.pl/s01/kursy/harmonogram/2728o8,Harmonogram.html
https://szkolenia.repxpert.pl/s01/kursy/zapisz/725o8,Zapisz.html?grupa=2728
https://szkolenia.repxpert.pl/s01/kursy/harmonogram/2243o10,Harmonogram.html

