
EUROPART CZ
Školení pro zákazníky 2012

V této brožurce
najdete termíny
technických 
školení 
firmy EUROPART
a našich 
dodavatelů
v roce 2012



Vážení zákazníci společnosti EUROPART,

také v roce 2012 Vám nabízíme kompaktní informativní program školení 
pro servisy spolupracující s EUROPART CZ.

Technické inovace jsou v automobilovém průmyslu na denním pořádku. 
Stejně tak výrobci součástek, prodejci diagnostických zařízení  
nebo producenti vybavení servisních dílen neustále vylepšují své produkty - 
a toto zavazuje všechny společnosti, 
obchodující s opravárenskými nástroji a díly, neustále své know-how 
přizpůsobovat aktuální technice automobilů i servisních dílen. 

Naše úloha spočívá v tom, doprovázet naše klienty na této cestě  
a poskytovat jim konkrétní pomocné nástroje a možnosti vzdělávání.

Na každém přihlašovacím formuláři v této brožuře naleznete veškeré 
informace o termínech a místě konání seminářů, o jejich délce,  
ceně a obsahu. 

V případě jakýchkoliv dalších otázek jsme Vám vždy k dispozici.

Těšíme se na Vaše přihlášky.

S přátelským pozdravem

Aleš Syrovátka
technik TEXA a WABCO

Slovo úvodem ...



    

Termín  16. 5. 2012

Místo konání Průmyslová 1842, 250 01 Brandýs nad Labem

Čas konání 09.00 h až 16.00 h  

Délka trvání 1 den 

Max. počet účastníků  16 

Cena školení 3.500,- Kč bez DPH / na osobu a den  *)

Přihlášky Závazné přihlášky prosíme e-mailem na a.syrovatka@europart.net 
  nejpozději do 30. 4. 2012  **)

IČO 

Název firmy 

Ulice 

PSČ/Město

Účastníci 1.

  2.

  3.

  Datum:  Podpis: 

 
Obsah semináře l konstrukce nápravnice, postupy oprav  
  l uložení nábojů, složení, montáž-demontáž, postupy oprav 
   (generace ECO, ECO -PLUS I, ECO-PLUS II) 
  l konstrukce, montážní pokyny, postupy oprav bubnových brzd BPW, 
   automatické brzdové páky 
  l konstrukce, montážní pokyny, kotoučové brzdy BPW TSB 
  l řešení garancí a servisní intervaly 
  l postupy oprav vzduchového pérování 

 
Cena školení Cena zahrnuje technickou dokumentaci, dílenské příručky, 
  katalogy ND, celodenní občerstvení včetně oběda pro všechny účastníky

   *) V případě neuhrazení školného nejpozději do termínu daného školení, 
   nebudou přihlášky akceptovány

  **) EUROPART CZ si vyhrazuje právo  zrušit školení v případě nízké účasti , 
   o čemž budou přihlášení účastníci včas a dopředu informováni

EUROPART CZ
Standardní technické školení pro servisní partnery BPW



    

Termíny konání       20. 06. 2012  a  21. 06. 2012

Místo konání EUROPART CZ, Dopraváků 723/1, Praha 8 – Dolní Chabry

Čas konání 08.00 h až 16.00 h

Délka semináře 1 den

Max. počet účastníků   15

Cena 5 000,- Kč  bez DPH / na osobu / den  *)

Přihlášky závazné přihlášky prosíme e-mailem na  a.syrovatka@europart.net  
  nejpozději do 5. 6. 2012  **)

IČO 

Název firmy  

Ulice  

PSČ/Město  

Účastníci 1. 

  2. 

  3. 

  Datum:         Podpis: 

Obsah jednodenního 
semináře: l Základní kroky pro použití automatických diagnostických funkcí
  l Funkce a možnosti vlastní diagnózy v oblasti užitkových vozů
   Použití a čtení stran:  Aktivace funkce Parametr, Chyba, Status, ISO
  l Nastavení, schéma elektrického zapojení a program administrace klientů
  l Použití funkcí, nastavení a programování

  Lektor Gabriel Popescu 
  specialista na systémy nákladních vozidel a jejich  diagnostiku
   
  Překlad Aleš Syrovátka
  technik TEXA a WABCO

   *) V případě neuhrazení školného nejpozději do termínu daného školení, 
   nebudou přihlášky akceptovány

  **) EUROPART CZ si vyhrazuje právo  zrušit školení v případě nízké účasti , 
   o čemž budou přihlášení účastníci včas a dopředu informováni

EUROPART CZ
Diagnostika TEXA



    

Termín konání   12. 9. 2012

Místo konání EUROPART CZ , Dopraváků 723/1, Praha 8 – Dolní Chabry

Čas konání 09.00 h až 16.00 h

Délka trvání 1 den

Max. počet účastníků 15

Cena 1350,- Kč bez DPH / na osobu / den  *)

Přihlášky závazné přihlášky prosíme e-mailem na a.syrovatka@europart.net
  nejpozději do 20. 8. 2012  **)

IČO

Název firmy

Ulice

PSČ/Město

Účastníci 1. 

  2. 

  3. 

  Datum:  Podpis: 

Učební cíl l Seznámení účastníků s principy fungování vzduchotlakých soustav                     
   nákladních  a přípojných vozidel
  l Seznámení účastníků s informačními stránkami INFORM,  
   vyhledávání informací

Obsah semináře l Základní seznámení se se vzduchotlakými soustavami nákladních
                                      a přípojných vozidel jako jsou plnící, brzdové a pérovací systémy.
                                    l Přehled systémů Wabco 

  Školitel Pavel Bastl
  technik WABCO ČR

   *) V případě neuhrazení školného nejpozději do termínu daného školení, 
   nebudou přihlášky akceptovány

  **) EUROPART CZ si vyhrazuje právo  zrušit školení v případě nízké účasti , 
   o čemž budou přihlášení účastníci včas a dopředu informováni

EUROPART CZ
WABCO



    

EUROPART CZ
Dílenský On-line systém (EWOS)

Termíny konání  19. 9. 2012  

Místo konání              EUROPART CZ , Dopraváků 723/1, Praha 8 – Dolní Chabry

Čas konání 09.00 h až 16.00 h

Max. počet účastníků 15

Doba konání 1 den

Cena 1500,- Kč bez DPH / na osobu / den  *)

Přihlášky závazné přihlášky prosíme e-mailem na a.syrovatka@europart.net
  nejpozději do 25. 8. 2012  **)

IČO 

Název firmy 

Ulice

PSČ/Město  

Účastníci 1. 

  2. 

  3. 

  Datum:  Podpis: 

Obsah semináře l Základy EWOS
  l Funkce vyhledávání EWOS
  l Technika EWOS
  l Spotřební koš EWOS
  l Management vozového parku EWOS
  l Seznam favoritů EWOS
  l Snímač čárového kódu

                                    Školitel Alexandr Aišmann

   *) V případě neuhrazení školného nejpozději do termínu daného školení, 
   nebudou přihlášky akceptovány

  **) EUROPART CZ si vyhrazuje právo  zrušit školení v případě nízké účasti , 
   o čemž budou přihlášení účastníci včas a dopředu informováni



    

Termín  10. 10. 2012 

Místo konání EUROPART CZ, Dopraváků 723/1, Praha 8 – Dolní Chabry

Čas konání 08.45 h až 16.00 h

Délka trvání 1 den

Max. počet účastníků  15

Cena školení 1 800,- Kč bez DPH / na osobu / den  *) 

Přihlášky Závazné přihlášky prosíme e-mailem na a.syrovatka@europart.net 
  nejpozději do 15. 9. 2012  **)

IČO 

Název firmy 

Ulice 

PSČ/Město

Účastníci 1.

  2.

  3.

  Datum:  Podpis: 

 
Obsah jednodenního
semináře: l Údržba a technologické postupy oprav náprav a agregátů SAF-HOLLAND 
  l účastník se seznámí se všemi agregáty, 
   všemi nápravami a s technologií SAF INTEGRAL 
  l možnosti údržby a oprav, přiřazení ND příslušnému typu nápravy 
  l práce s domovskými stránkami SAF-HOLLAND  a se servisní literaturou 
  l praxe - práce a opravy na kotoučových brzdách, 
   rozbor a odstranění závad ve speciálních případech

Cena školení Poplatek zahrnuje veškeré školící podklady, 
  SAF-HOLLAND ET DVD

  Školitel  Jan Kedroň  
  SAF-HOLLAND Czechia spol. s r. o.

   *) V případě neuhrazení školného nejpozději do termínu daného školení, 
   nebudou přihlášky akceptovány

  **) EUROPART CZ si vyhrazuje právo  zrušit školení v případě nízké účasti , 
   o čemž budou přihlášení účastníci včas a dopředu informováni

EUROPART CZ
Školení na nápravy SAF



www.europart.cz

 

  

 

Sortimenty EUROPART pro autodílny a průmysl:

Díly vozidel

Potřeby pro dílnu

Díly pro užitková 
vozidla

Náhradní díly 
pro trailery

Náhradní díly 
pro autobusy  

Náhradní díly 
pro transportéry  

Díly pro osobní 
automobily  

Upevňovací 
technika

Fluidní technika
Hydraulika a pneumatika

Bezpečnost práce 
a ochrana 
životního prostředí

Zařízení pro provoz 
a dílnu

Chemicko-technické 
produkty

Pohonná 
technika

Zařízení 
pro provoz a dílnu

www.europart.cz


