
JEDNODUŠŠÍ. SNADNĚJŠÍ. RYCHLEJŠÍ. 
REPXPERT podporuje autoservisy v každodenní práci 

Hledáte informace o produktech, opravách, údržbě 
nebo vás zajímají školení a trendy na nezávislém trhu 
s náhradními díly pro automobilový průmysl?
Zaregistrujte se zdarma na Schaeffler Repxpert!

 ▸ REPXPERT umožňuje rychlou identifikaci požadovaných dílů.
 ▸ Snadné vyhledávání pomocí systému klíčových slov, kódu motoru 

nebo vozidla
 ▸ Technické brožury a servisní informace pro produkty  

LuK, INA, FAG
 ▸ Novinky ze světa Schaeffler
 ▸ Informace o firemních veletrzích a akcích, ankety anebo speciální 

nabídky

Speciální přípravky REPXPERT: Top kvalita produktů Schaeffler 
usnadňuje rychlou a profesionální opravu.

 ▸ Speciální přípravky se snadno používají, omezují možné chyby 
a šetří čas.

 ▸ Společný vývoj ve spolupráci se specialisty firmy GEDORE.
 ▸ Tip pro servisy: chytře sestavené speciální sady přípravků pro 

montáž a demontáž suchých dvojitých spojek od různých výrobců 
vozidel.

Technická školení REPXPERT: jsou maximálně 
praktická včetně srozumitelného teoretického 
základu. Vhodné jak pro učně, tak pro zkušené 
mechaniky. Školíme online i osobně.

 ▸ Obsáhlá praktická školení pro mechaniky 
převodovek, motorů a podvozků způsobem, 
který umožní snadné použití všech poznatků v 
praxi.

 ▸ Tým REPXPERT má více než 70 školitelů 
REPXPERT, kteří působí po celém světě.

 ▸ Dostupné kurzy: online na portálu REPXPERT, 
ve školicím středisku Schaeffler nebo přímo 
v servisu.

 ▸ Zeptejte se nás na podrobnosti!

Praktické tipy a triky REPXPERT: Na portálu  
www.repxpert.cz najdou mechanici pokyny k montáži, 
technické dokumenty a užitečná videa s postupem 
oprav. Rychlý přístup ke všem klíčovým informacím 
pro montáž a opravy je samozřejmost.

 ▸ Nový a přehledný vzhled portálu REPXPERT 
3.0: všechny informace jsou na jednom místě. 
Servisy můžou využít online portál i aplikace pro 
Android/iOS! 

 ▸ Videa o opravách s podrobnými pokyny a tipy 
pro montáž a demontáž 

 ▸ Mechanici mohou využívat také podrobné 
montážní pokyny RMI pro konkrétní vozidlo od 
TecAlliance

 ▸ Využijte zkušenosti a praktické rady pro práci 
v autoservisu a tipy pro snadnou diagnostiku 
závad.

REPXPERT pomáhá servisům: Jednoduché, rychlé 
a vždy aktuální informace. Online portál  
www.repxpert.cz obsahuje aktuální montážní data a 
pokyny k produktům Schaeffler, stejně jako katalog 
dílů TecDoc s daty od všech výrobců.
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