
2020

NABÍDKA ŠKOLENÍ 2020
1. POLOLETÍ



2

KATALOG - NABÍDKA ŠKOLENÍ 2020

TyP ŠKOLENÍ:

ATE Brzdové tipy a novinky (Continental)
Diagnostika emisních systémů (benzín a diesel)
Diagnostika rychle a spolehlivě s LOGem a multitesty
Diagnostika vstřikování a turbodmychadla (benzín + diesel)
Diagnostika vstřikování a turbodmychadla (benzín + diesel) 
Jak hravě zvládat paralelní diagnostiku aneb „Elektrika jako voda“
Klimatizace 1 - princip, detekce úniku, opravy
Klimatizace 2 - diagnostika závad, plničky
Klimatizace 3 - diagn. a opravy kompresorů, proplach
Klimatizace F-plyny
Řízení dílny a autoservisu

NAŠi LEKTOři:

Dan Grmela - technický poradce ACS / STAhLGruBEr CZ s.r.o.
Jiří hampl - Ihr / Technika, s.r.o.
radim Smejkal - Continental

Zdeněk rýc - Continental

Ing. Jiří rieger - Alfa Training s.r.o.

sEzNAm ŠKOLENÍ

V případě zájmu o jakékoliv z níže uvedených školení, nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: 
skoleni@stahlgruber.cz

Školení si můžete objednat na příslušné pobočce STAhLGruBEr. Odhlásit se bude možné 
nejméně 1 týden před konáním. 

V případě neuskutečnění školení Vás budeme informovat a „školné“ Vám bude vráceno v plném 
rozsahu. 

Cena školení je vždy uvedena v Kč bez DPh za 1 osobu.
 
Aktuální seznam školení naleznete vždy na www.stahlgruber.cz/skoleni

Tisková chyba vyhrazena.
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Datum Obj. kód Název školení místo Osob Cena

05.03.2020 - Řízení dílny a autoservisu STG Brno 10-16 2 800 Kč

10.03.2020 sKOL_AC1_H Klimatizace 1 - princip, detekce úniku, opravy STG hostivice 4 -12 1 500 Kč

12.03.2020 sKOL_AC1_B Klimatizace 1 - princip, detekce úniku, opravy STG Brno 4 -12 1 500 Kč

18.03.2020 sKOL_DRs_B Diagnostika rychle a spolehlivě s LOGem a multitesty ISŠA Brno 5 -12 3 200 Kč

19.03.2020 sKOL_EJV_B Jak hravě zvládat paralelní diagnostiku / „Elektrika jako voda“ ISŠA Brno 5 -12 3 200 Kč

24.03.2020 sKOL_ACF_H3 Klimatizace F-plyny STG hostivice 4 -12 1 500 Kč

26.03.2020 sKOL_ACF_B3 Klimatizace F-plyny STG Brno 4 -12 1 500 Kč

07.04.2020 sKOL_AC2_H Klimatizace 2 - diagnostika závad, plničky STG hostivice 4 -12 1 500 Kč

09.04.2020 sKOL_AC2_B Klimatizace 2 - diagnostika závad, plničky STG Brno 4 -12 1 500 Kč

15.04.2020 sKOL_EJV_K Jak hravě zvládat paralelní diagnostiku / „Elektrika jako voda" Ihr Kosmonosy 5 -12 3 200 Kč

16.04.2020 sKOL_VTBD_K Diagnostika vstřikování a turbodmychadla (benzín+diesel) Ihr Kosmonosy 5 -12 4 100 Kč

21.04.2020 - ATE Brzdové tipy a novinky (Continental) STG Brno 8-14 zDARmA

21.04.2020 sKOL_ACF_H4 Klimatizace F-plyny STG hostivice 4 -12 1 500 Kč

23.04.2020 sKOL_ACF_B4 Klimatizace F-plyny STG Brno 4 -12 1 500 Kč

12.05.2020 sKOL_AC3_H Klimatizace 3 - diagn. a opravy kompresorů, proplach STG hostivice 4 -12 1 500 Kč

14.05.2020 sKOL_AC3_B Klimatizace 3 - diagn. a opravy kompresorů, proplach STG Brno 4 -12 1 500 Kč

20.05.2020 sKOL_VTBD_B Diagnostika vstřikování a turbodmychadla (benzín+diesel) ISŠA Brno 5 -12 4 100 Kč

21.05.2020 sKOL_DEs_B Diagnostika emisních systémů (benzín a diesel) ISŠA Brno 5 -12 4 100 Kč

23.05.2020 - EXPO 2020 PVA EXPO PrAhA - -

26.05.2020 sKOL_ACF_H5 Klimatizace F-plyny STG hostivice 4 -12 1 500 Kč

28.05.2020 sKOL_ACF_B5 Klimatizace F-plyny STG Brno 4 -12 1 500 Kč

23.06.2020 sKOL_ACF_H6 Klimatizace F-plyny STG hostivice 4 -12 1 500 Kč

25.06.2020 sKOL_ACF_B6 Klimatizace F-plyny STG Brno 4 -12 1 500 Kč

21.07.2020 sKOL_ACF_H7 Klimatizace F-plyny STG hostivice 4 -12 1 500 Kč

23.07.2020 sKOL_ACF_B7 Klimatizace F-plyny STG Brno 4 -12 1 500 Kč

PřEHLED ŠKOLENÍ
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KATALOG - NABÍDKA ŠKOLENÍ 2020

NABÍDKA ŠKOLENÍ

KLimATizACE F-PLyNy

Lektor: Dan Grmela Termíny školení:

Cena: 1 500 Kč/osoba (vč. občerstvení, oběda, manuálu a osvědčení) sTG Hostivice:
• 24. 03. 2020
• 21. 04. 2020
• 26. 05. 2020
• 23. 06. 2020
• 21. 07. 2020

sTG Brno:
• 26. 03. 2020
• 23. 04. 2020
• 28. 05. 2020
• 25. 06. 2020
• 23. 07. 2020

Popis: Povinné školení určené pro pracovníky, kteří jakýmkoliv způsobem manipulují 
s klimatizačními systémy motorových vozidel, které obsahují tzv. F-plyny 
(fluorované skleníkové plyny, např. chladivo r134a) dle nařízení Evropského 
paramentu a rady (ES) č.517/2014.  
K získání osvědčení je nutné prokázání minimálních znalostí uvedené  
v příloze k prováděcímu nařízení Komise (ES) č. 307/2008

Obsah: • Historie a legislativa
• Princip a funkce různých klimatizačních systémů
• Druhy chladiva a jejich fyzikální i chemické vlastnosti
• Zásady bezpečnosti
• Komponenty v klimatizačních soustavách
• Servis, údržba, diagnostika
• Odsávání, vakuování, plnění systémů
• Závěrečný test

Cíl: • Získání povinného osvědčení k nakládání s tzv. F-plyny  
od atestačního subjektu

• Získání základních znalostí a dovedností pro nové techniky, kteří začínají 
pracovat s plničkou klimatizací

KLimATizACE 1 
- PRiNCiPy sysTémů A/C, DETEKCE úNiKů, OPRAVy

Lektor: Dan Grmela Termíny školení:

Cena: 1 500 Kč/osoba (vč. občerstvení, oběda a manuálu) sTG Hostivice:
• 10. 03. 2020

sTG Brno:
• 12. 03. 2020

Obsah: • Princip a funkce klimatizačních systémů nejen osobních automobilů
• Různé metody zjišťování úniků chladiva, možnosti použití, výhody/nevýhody
• Analýza chladiva
• Opravy hadic a trubek A/C systémů
• Nářadí, přípravky – LOKRING, Spring Lock, hydraulický píst a další

Cíl: • Poznat a pochopit principy klimatizačních systémů, diagnostikovat stav 
vysoušeče a expanzního ventilu nebo škrtící trysky

• Umět zvolit správnou a efektivní metodu detekce úniku chladiva i provést 
následnou opravu
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NABÍDKA ŠKOLENÍ

KLimATizACE 3 
- DiAGNOsTiKA A OPRAVy KOmPREsORů, PROPLACH sysTému

Lektor: Dan Grmela Termíny školení:

Cena: 1 500 Kč/osoba (vč. občerstvení, oběda a manuálu) sTG Hostivice:
• 12. 05. 2020

sTG Brno:
• 14. 05. 2020

Obsah: • Typy a konstrukce AC kompresorů
• Diagnostika závad AC kompresorů
• Opravy a výměna elektromagnetické spojky AC kompresorů, příp. dalších 

komponentů
• Příčiny poruch pevných spojek
• Proplach systému různými metodami
• Nutné podmínky pro výměnu kompresoru
• Montážní pokyny pro výměnu kompresorů
• Problematika množství oleje v systému

Cíl: • Správný postup při výměně kompresorů
• Možnost opravit vadný AC kompresor
• Opravy spojek AC kompresorů
• Proplach AC systému kapalným chladivem

KLimATizACE 2 
- DiAGNOsTiKA záVAD CHLADÍCÍHO OKRuHu, PLNÍCÍ sTANiCE

Lektor: Dan Grmela Termíny školení:

Cena: 1 500 Kč/osoba (vč. občerstvení, oběda a manuálu) sTG Hostivice:
• 07. 04. 2020

sTG Brno:
• 09. 04. 2020

Obsah: • Termodynamika – nutné minimum, vlastnosti chladiva, Mollierův diagram
• Základní servisní úkony při údržbě klimatizací
• Komponenty v klimatizačních soustavách
• Diagnostika pomocí tlaku, teploty
• Závady v chladicím okruhu klimatizace, projevy, řešení
• Opravy trubek, hadic, spojů vč. ukázky potřebného nářadí a vybavení
• Servis a údržba plniček klimatizací Bosch, Robinair, Valeo

Cíl: • Diagnostikovat především mechanické závady klimatizačních systémů
• Umět naplnit AC systém správným množstvím chladiva  

i bez „tabulkového“ množství
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KATALOG - NABÍDKA ŠKOLENÍ 2020

NABÍDKA ŠKOLENÍ

DiAGNOsTiKA RyCHLE A sPOLEHLiVě s LOGem A muLTiTEsTy  
(BENzÍN i DiEsEL)

Lektor: Jiří Hampl Termíny školení:

Cena: 3 200 Kč/osoba (vč. občerstvení, oběda, manuálu a osvědčení) isŠA Brno:
• 18. 03. 2020

Obsah: Na začátku je rychlejší hledat, kde se závada nenachází. To zúží okruh 
“podezřelých”. To jde dělat LOGem diagnostikovaných hodnot (přes OBD 
zásuvku) z testovací jízdy. Je to jako vylovit celý rybník naráz. V grafu pak vidíte 
dynamiku a souvislosti měnících se hodnot.

“Lokalizace”. Při ní už záleží na povaze, zda použijeme měření, nebo jiné 
lokalizační postupy.

Osnova: Tři obecné zásady
• Vyslechnutí zákazníka a rozpoznat přitom “prázdné řeči” od pravdy. Zkušený 

technik shromažďuje jen ty věrohodné informace. Náklady vzniklé z nepravd 
nese zásadně zákazník. Proto vše písemně, a s podpisem.

• Nasazení hromadného sběru informací o systému a z vozidla “logem”,  
aby bylo jasné, čím je zbytečné se zabývat. Zatím nic nerozebírat, nedělat 
pracné úkony, diagnostik musí být “líný”, ale musí o to víc přemýšlet.

• Tyto obecné zásady se smějí porušovat jen tehdy, kdy jsme si vědomi, 
proč je porušujeme, a když si uvědomujeme, co tím získáme nebo naopak 
propásneme.

 
LOG používáme výhradně tehdy, když vozidlo vykazuje závadu v provozu  
při jízdě.
• Log = hromadný sběr dat ze zkušební jízdy a jeho analýza z csv souboru
• Nejdůležitější hodnoty pro logování zážehových motorů
• Řízení a regulace směsi a adaptace směsi, regulace předzápalu
• Chování hodnot Lambda před a za katalyzátorem
• Plnící tlak turbodmychadla a jeho regulace, analýza tlaku paliva (přímo 

vstřikované motory)
• Teploty a kyslík ve výfuku (důležité pro GPF filtry částic)
• Nejdůležitější hodnoty pro logování vznětových motorů
• Korekční dávky jednotlivých válců (rovnoměrnost chodu motoru)
• Množství nasávaného vzduchu a regulace zpětně vedených spalin
• Vstřikované množství paliva, analýza regulace plnícího tlaku turbodmychadla
• Hodnota lambda v provozu a při regeneracích, teploty ve výfuku (důležité  

pro DPF a SCr)
• Převod logu z csv souboru do grafické podoby a způsob vyhodnocení

multitest
• Multitest = nahrávání až 8 signálů signálním rekordérem TEXVIK
• Jaké komponenty nám prozradí nejvíce

Praxe na vozidle
• Test dynamické komprese jednotlivých válců
• Test rovnoměrnosti chodu motoru analýzou zvýšeného dobíjecího proudu
• Rozpoznávání chyb ze signálů dynamických tlakových vln v sání (např. špatně 

fungujících rozvodů)
• Analýza špatných/nemožných startů
• Vliv zpětného vedení spalin na hodnoty lambda (adaptace směsi u 

zážehových a korekce EGr či neúspěšnost regenerací  u dieselů)
• Emisní problémy, chybová hlášení a rozsvícení varovné kontrolky emisí
• Analýza nezápalů nebo nerovnoměrný chod motoru
• Rozdílné příčiny nerovnoměrného volnoběhu u MAP a MAF systémů
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NABÍDKA ŠKOLENÍ

JAK HRAVě zVLáDAT PARALELNÍ DiAGNOsTiKu, ANEB „ELEKTRiKA  
JAKO VODA“

Lektor: Jiří Hampl Termíny školení:

Cena: 3 200 Kč/osoba (vč. občerstvení, oběda, manuálu s CD a certifikátu) iHR Kosmonosy:
• 19. 03. 2020

isŠA Brno:
• 15. 04. 2020

Obsah: “Lokalizace závady” je až druhým krokem v diagnostice. Myslíme jí přímou  
a konkrétní příčinu, nikoliv jen to, že se nachází v systému třeba škrtící 
klapky. Za tím, že se škrtící klapka nehýbe, nebo se hýbe špatně, nemusí stát 
vada v ní samé, nýbrž mimo ní, např. vada v ovládacích vedeních, konektorech, 
nebo v řídící jednotce, či dokonce může být na vině úplně jiný komponent nebo 
příkladně i mechanický problém, jako netěsnost v sání. 
To lze prověřit přímým měřením na komponentech. Takové “lokalizační” 
měření osciloskopem však má svá přesná pravidla, která jsou jiná (!!!),  
než u měření tím samým osciloskopem, použitým při záznamu hodnot  
do “multitestu”. 

Zatímco u multitestu jsme se připojovali jen na samotný signál,  
u lokalizačního měření se připojujeme na všechny kontakty prověřovaných 
komponent. Pravidla jsou naprosto jednoduchá, vše porovnáváme v námi 
vymyšleném projektu založeném na principu “Elektrika jako voda”. Pochopit, 
jak se chová elektrika, má šanci každý, kdo si někdy hrál s vodou, zaléval 
zahradu hadicí, nebo ze života ví, co voda dovede a jak se chová.

už z letitých zkušeností víme, že statickým měřením napětí nebo proudu 
(multimetrem) zjistíme ani ne pětinu informací, co zjistíme osciloskopem. 
zapomeňte na používání multimetru! Při diagnostice moderních elektronicky 
řízených systémů je multimetr skutečně zavrženíhodná ztráta času. hodí 
tak maximálně na 5% úkonů v autoopravně. Z křivek přečtete hned několik 
informací najednou, dokonce mechanické problémy motoru. To s multimetrem 
nikdy nedokážete!

Osnova: • Zdroj napětí a význam zásad a pravidel zapojení elektroniky ve vozidle.
• Základní rozdělení způsobu na lokalizační měření napětí a proudů.
• Rozdíly v lokalizaci přerušení a zkratů u spotřebičů a u snímačů.
• Prověřování ztráta na vodičích referenčního napětí, kostry a signálního 

vedení. 
• Správné zaznamenávání pulzně modulovaných proudových signálů.
• Posuzování dynamiky a rušivých znaků signálů a analýza tendencí křivek  

(lze sledovat i závady mechanického charakteru).
• Metody, triky a tipy v lokalizačních měřeních.
• “Simulace” jako významná pomůcka při hledání závad.
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KATALOG - NABÍDKA ŠKOLENÍ 2020

NABÍDKA ŠKOLENÍ

DiAGNOsTiKA VsTřiKOVáNÍ A TuRBODmyCHADLA (BENzÍN + DiEsEL)

Lektor: Jiří Hampl Termíny školení:

Cena: 4 100 Kč/osoba (vč. občerstvení, oběda a manuálu) iHR Kosmonosy:
• 16. 04. 2020

isŠA Brno:
• 20. 05. 2020

Obsah: Dnešní trh s novými vozidly sestává převážně z přímo vstřikovaných 
benzínových a dieselových motorů s turbodmychadlem. Diagnostika 
přeplňování i vstřikování paliva se dělá zásadně “logem” popř. “multitestem”. 
Dávky paliva, množství vzduchu, zpětně vedení spalin, Lambda a plnící tlak 
spolu tak úzce souvisejí, že není možné provádět analýzu jeden bez druhého. 
Školení probírá jednoduché a rychlé metody prověřování jak benzínových, 
tak dieselových motorů. Zmiňuje “co na co” má vliv, vysvětluje podíl tvorby 
směsi paliva a emisních systémů na ekonomičnost a výkon motoru, a přináší 
důležité, v opravárenské praxi využitelné informace.

Osnova: Přeplňování Diesel
• Výčet vlivů ostatních komponent na výkonu motoru
• Souvislosti Vzduch - Palivo - Plnící tlak
• Analýza příčiny chybějícího výkonu motoru
• Vliv nekvalitního rozprášení směsi na spotřebu, výkon a emise
• Rozdíly mezi úbytkem tlaku a množství vzduchu
• Ovladače regulace plnícího tlaku (podtlak/elektronicky)
• Lambda

Přeplňování zážehových motorů
• Adaptace směsi přímo vstřikovaných motorů
• Analýza tvorby směsi z jednotlivých složek plynných spalin
• Provoz v Lambda 1 a chlazení směsí pod hodnotou lambda 1
• Výčet vlivů ostatních komponent na výkonu motoru
• Souvislosti Směs - Předstih - Klepání (hranice detonačního hoření)
• Analýza příčiny chybějícího výkonu motoru
• Analýza vstřikovaného množství v zátěži
• Princip tranzistorového a tyristorového zapalování
• Ionizace prostoru mezi elektrodami svíčky
• Vhodnost typu svíčky pro specifické motory
• Saturace primárního obvodu zapalovací cívky
• Přeskokové napětí a napětí při hoření
• Vznik a rotace plamenné fronty a její vliv na načasování expanzního taktu
• Kyslíkové šoky na řídící lambda-sondě z neprohořívání směsi
• Posilování schopnosti zapalovat směs sérií jisker v HÚ
• Příklady databáze jisker dle symptomu závady
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NABÍDKA ŠKOLENÍ

DiAGNOsTiKA EmisNÍCH sysTémů (BENzÍN A DiEsEL)

Lektor: Jiří Hampl Termíny školení:

Cena: 4 100 Kč/osoba (vč. občerstvení, oběda, manuálu a certifikátu) isŠA Brno:
• 21. 05. 2020

Obsah: Emise jsou nejzáludnějším tématem diagnostiky, protože vycházejí jako 
výsledek všech nasčítaných problémů nacházejících se před ústím výfuku.  
Na začátku zmíníme, jak macešsky se chová český stát ke svým občanům, 
když zavedl zcela hluchoněmou metodu pro zákonný emisní test.  Školení 
vhodné pro ty, co opravují emisně nevyhovující vozidla. Emisní systémy mohou 
být poškozené, nelegálně zmanipulované nebo jejich funkcionalitu omezuje 
nebo znemožňuje špatný technický stav motoru. Jak řešit projevy symptomů 
chudé či bohaté směsi, která chudou či bohatou vůbec nemusí být? Co 
vypovídají jednotlivé emisní složky o stavu motoru a emisního systému?  Jak 
se řídit základními rutinními pravidly, abychom z několika symptomů a za 
použití jednoduchých simulací došli k těm správným závěrům o pravé příčině 
problému? Obecná funkce filtrů částic a katalyzátorů (benzín/diesel), tak i 
jejich možné problémy. Způsob diagnostiky všech komponentů, které mají 
na správnou funkci spalování sazí ve vozidlech vliv. Zmíněny jsou specifické 
zvyklosti jednotlivých značek, objasníme způsoby čištění a jejich možné 
následky, způsob odstraňování příčin častých zanášení DPF či příliš častých 
průběhů regenerací za jízdy. Objasníme též, jak se dostat zpět do možnosti 
spustit regenerační proces vypálení filtru částic i ve chvíli, kdy je překročena 
hranice zanesení pro servisní regeneraci, či jak diagnostikovat skutečnou 
příčinu problémů se zanášení filtrů částic či katalyzátorů.

Osnova: • Emisní složky u zážehových a vznětových motorů, jak vznikají, co je ovlivňuje 
a jak jim rozumět z hlediska diagnostikování závad

• Popis nových emisních systémů a nových systémů řízení motorů včetně 
mapování takových parametrů, kterých popisy ani žádné informace výrobců 
vozidel nepopisují

• Detailní rozdíly druhů katalyzátorů a filtrů částic pro pro zážehové motory 
(OPF) a vznětové motory (DPF), včetně zásobníkových DeNOx katalyzátorů

• Způsoby regenerací a okolnostní podmínky pro ně
• Způsoby diagnostiky závad vozidla při zanášení filtru
• Chemie ve filtrech částic - nenávratná poškození
• Vliv ostatních komponent na zanášení filtrů částic
• Ukázky současných možností diagnostikováním prostřednictvím rozboru 

výfukových plynů zážehových motorů
• Triky pro možnost provést servisní regeneraci.
• Rozpoznávání nekvalitních/neshodných náhradních dílů dodávaných  

v aftermarketu a odlišnosti náhradních dílů od OEM dílů
• Více-parametrické bezdemontážní rozpoznávání nefunkčních emisních 

systémů nebo zmanipulovaných softwarů řídící jednotky (nekvalitní 
chiptuning) 

• Přizpůsobení nového/vyčištěného filtru a vliv nelegálního stáčení kilometrů 
na filtry

• Sekundární zpracování spalováním vzniklých emisí NOx
• HPEGR, LPEGR, LNT, SCR
• AdBlue - problematika
• Vysvětlení funkce vstřikování močoviny a diagnostika AdBlue systémů
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NABÍDKA ŠKOLENÍ

řÍzENÍ DÍLNy AuTOsERVisu

Lektor: ing. Jiří Rieger Termíny školení:

Cena: 2 800 Kč/osoba sTG Brno:
• 05. 03. 2020

Obsah: • Základní pojmy ke zjišťování výkonnosti a rentability servisu
   - Životní hodnota zákazníka pro autoservis a jak ji spočítat
   - Příspěvkový model a struktura nákladů střediska Dílna
   - Příspěvkový model a struktura nákladů střediska Náhradní díly
   - Provozní hospodářský výsledek a rentabilita tržeb
• Čas jako kapitál vašeho servisu
   - Definice pracovních hodin na dílně
   - Kolik vás stojí neproduktivní časy a prostoje? Jak je minimalizovat?
• Hlavní ukazatele výkonu a efektivity dílny
   - Měsíční tržby (výkony) pracovníků dílny
   - Tržby z prodeje práce a náhradních dílů na zakázku
   - Produktivita - jak ji naplánovat a vyhodnocovat
   - Vytíženost a efektivita pracovníků dílny
   - Denní průměr počtu oprav - plánování chodu dílny
   - Frekvence návštěv vozidel v servisu
• Opatření, vedoucí ke zlepšení dílenských ukazatelů
   - Faktory vlivu a opatření ke zlepšení u klíčových dílenských ukazatelů
   - Směrná čísla a tipy ke zlepšení pro malé, střední a velké servisy
• Hodinová zúčtovací sazba – základ provozního plánu servisu
   - Jak postupovat při kalkulace nové hodinové zúčtovací sazby servisu
   - Dopad nové hodinové sazby na rentabilitu dílny a servisu
   - Zákaznické a interní hodinové sazby
   - Paušální ceny a sazby
• Využití DMS systému pro řízení dílny
   - Jak zadávat a kde najít data pro řízení dílny v systému CArIS

Cíl: Účastníci kurzu si osvojí metodiku řízení dílny servisních služeb, založenou na 
evidenci a sledování pracovních časů. Seznámí se s doporučenými hodnotami 
ukazatelů efektivity dílny a procvičí si hledání cest k jejich postupnému 
zlepšování. Naučí se stanovit hodinovou sazbu autoservisu, odpovídající 
poskytované kvalitě, místnímu trhu a zajišťující servisu přiměřený zisk.
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NABÍDKA ŠKOLENÍ

ATE BRzDOVé TiPy A NOViNKy (CONTiNENTAL)

Lektor: zděnek Rýc Termíny školení:

Cena: zDARmA sTG Brno:
• 21. 04. 2020

Požadavky: ukončené studium v oboru autoopravárenství nebo min. 3 roky praxe v oboru

Cílová skupina: Majitelé a zaměstnanci ATE Brzdových Center, majitelé a zaměstnanci 
neznačkových i značkových servisů

Cíl: • Odborná údržba a servis moderních brzdových systémů
• Tipy a rady v oblasti brzdových systémů
• Argumentace pro komunikaci se zákazníkem

Obsah: • Konstrukce a údržba brzdových systémů
• Konstrukce a výroba brzdových kotoučů
• Konstrukce a výroba brzdových destiček
• Opatření pro potlačení hluku a vibrací v oblasti brzd
• Tipy a rady v oblasti brzdových systémů
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