NA AKTUÁLNÍ TÉMA VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení čtenáři, v prvním
letošním vydání jsme vás
informovali o přípravě
nových témat v rámci
AutoEXPERT Academy
školení. Od května se již
můžete přihlásit na první
volné termíny, a to v Praze
a Chrudimi. Stručně připomínáme obsah nových
témat a aktuální termíny.
Stávající kurzy Logická
diagnostika a Osciloskopická diagnostika pokračují
i nadále.
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AUTOEXPERT ACADEMY
OD KVĚTNA SPOUŠTÍME
NOVÁ ŠKOLENÍ
Mechanika moderních
vozidel
(lektor Vladimír Durlej)

Základy elektrotechniky
(lektor Jakub Mejzlík)

Školení se zaměřuje na mechanické

je také nutné k tomu, abyste se mohli

Umět se orientovat v elektrotechnice

jádro všech automobilů. Seznámíte se

dále vzdělávat a učit pracovat třeba

s konstrukcí moderních ložisek, poho-

s osciloskopem nebo odhalovat závady

nu kol a dílů řízení a zavěšení náprav.

Motorová chirurgie
(lektor Vladimír Durlej)

Zde se dozvíte
více podrobností
a nejaktuálnější
termíny.

v datové komunikaci CAN bus a dalších

předpokladem k logickému a cílevědo-

typů sběrnic. Dobrá znalost obecných

mému odhalování závad v systémech

zákonů elektrotechniky je základním

moderních vozidel. ■

V rámci tématu se seznámíte s kon-

Datum

Místo

Název

Popis

Lektor

strukcí dílů časování motoru řemenem

st 4. 5.

Chrudim

Mechanika
moderních vozidel

Seznámíte se s konstrukcí moderních ložisek,
pohonu kol a dílů řízení a zavěšení náprav.

Vladimír Durlej

čt 5. 5.

Chrudim

Základy elektrotechniky

Dozvíte se více o elektrotechnických jednotkách,
o funkcích základních elektrických součástek
a obvodů z nich atd.

Jakub Mejzlík

pá 6. 5.

Praha

Motorová chirurgie

Téma se zabývá konstrukcí dílů časování motoru řemenem a řetězem a jejich aplikací spolu
s postupy montáže.

Vladimír Durlej

pá 13. 5.

Praha

Logická diagnostika

Vyzkoušíte si, jak správně rozklíčovat paměť
závad, jak pracovat s naměřenými hodnotami,
kdy a které používat, jak je zaznamenávat a co
z nich vyčíst.

Jakub Mejzlík

st 18. 5.

Chrudim

Motorová chirurgie

Téma se zabývá konstrukcí dílů časování motoru řemenem a řetězem a jejich aplikací spolu
s postupy montáže.

Vladimír Durlej

čt 19. 5.

Chrudim

Osciloskopická
diagnostika 1

Nejenže se naučíte správně pracovat s osciloskopem, ale hlavně budete umět naměřené
signály správně analyzovat.

Jakub Mejzlík

pá 20. 5.

Praha

Mechanika
moderních vozidel

Seznámíte se s konstrukcí moderních ložisek,
pohonu kol a dílů řízení a zavěšení náprav.

Vladimír Durlej

po 30. 5.

Praha

Servis budoucnosti

Seminář zahrnuje veškeré aspekty spojené s vedením, rozvojem a provozními a legislativními
úskalími spojenými s fungováním servisu.

Vladimír Durlej

a řetězem a jejich aplikací spolu s postupy montáže. Nebudou zde chybět
ani informace k sestavám dílů pomocného pohonu agregátů, vodních čerpadel a zaměříme se na sestavení moderních rozvodů a chladicích systémů
využívajících variabilní a elektronicky
ovládaná vodní čerpadla.

Servis budoucnosti
(lektor Vladimír Durlej)
Seminář zahrnuje veškeré aspekty spojené s vedením, rozvojem a provozními
a legislativními úskalími spojenými
s fungováním servisu.

10

| AutoEXPERT 04.2022

