Szkolenie Techniczne - level Essential
Część "Sprzęgło" (90 minut)
pojazdy osobowe + dostawcze

 Docisk sprzęgła – rodzaje, budowa i zasada działania
 Tarcza sprzęgła – rodzaje, budowa i zasada działania
 Dobre i złe praktyki podczas obsługi i naprawy sprzęgła (studium
przypadku)
 Sprzęgło samonastawne SAT - budowa i zasada działania
 Dobre i złe praktyki podczas pracy ze sprzęgłem samonastawnym SAT
(studium przypadku)
 Sprzęgło wysokowydajne HEC - budowa i zasada działania
Na szkoleniu uczestnicy mogą spodziewać się konkursów z nagrodami, każdy uczestnik otrzyma materiały
szkoleniowe oraz materiały do samodzielnej nauki w formie zeszytów technicznych ValeoScope. Każdy uczestnik
ma możliwość otrzymania certyfikatu z omawianego zakresu.
Szkolenie jest zaplanowane tak aby jak najwięcej wiedzy technicznej przekazać uczestnikom w oparciu o przykłady
oraz liczne przypadki omawiane na nowych bądź uszkodzonych częściach które znajdują się na wyposażeniu
Mobilnego Centrum Szkoleniowego VALEO.

Osoba kontaktowa Valeo :
Krzysztof SZABŁOWSKI – Tech’Care Manager
Tel. +48 662 199 888, krzysztof.szablowski@valeo.com

www.valeoservice.pl
Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o.; 02-674 Warsaw, Marynarska 15
NIP: PL5211144572; tel. +48 22 543 43 01, Hot Line Valeo: 801 88 88 22

Szkolenie Techniczne - level Essential
"Sterowanie Sprzęgłem" (90 minut)
pojazdy osobowe + dostawcze








Informacje wstępne o Valeo & FTE
Sterowanie sprzęgłem - Budowa i zasada działania
Układ mechaniczny
Układ semi-hydrauliczny
Układ hydrauliczny
Dobre i złe praktyki podczas pracy z systemami sterowania sprzęgłem
(studium przypadku), analiza uszkodzeń

Na szkoleniu uczestnicy mogą spodziewać się konkursów z nagrodami, każdy uczestnik otrzyma materiały
szkoleniowe oraz materiały do samodzielnej nauki w formie zeszytów technicznych ValeoScope. Każdy uczestnik
ma możliwość otrzymania certyfikatu z omawianego zakresu.
Szkolenie jest zaplanowane tak aby jak najwięcej wiedzy technicznej przekazać uczestnikom w oparciu o przykłady
oraz liczne przypadki omawiane na nowych bądź uszkodzonych częściach które znajdują się na wyposażeniu
Mobilnego Centrum Szkoleniowego VALEO.

Osoba kontaktowa Valeo :
Krzysztof SZABŁOWSKI – Tech’Care Manager
Tel. +48 662 199 888, krzysztof.szablowski@valeo.com

www.valeoservice.pl
Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o.; 02-583 Warsaw, Marynarska 15
NIP: PL5211144572; tel. +48 22 543 43 01, Hot Line Valeo: 801 88 88 22

Szkolenie Techniczne - level Essential
Część "Koło dwumasowe" (90 minut)
pojazdy osobowe + dostawcze
 !! NOWOŚĆ !! – Vblade – najnowsze roziązania w tłumieniu
drgań kół dwumasowych
 Koło sztywne, elastyczne i dwumasowe - Budowa i zasada
działania
 Rodzaje kół dwumasowych
 Dobre i złe praktyki podczas obsługi i naprawy koła
dwumasowego (studium przypadku)
 Dobre i złe praktyki podczas eksploatacji koła dwumasowego (studium przypadku)
 Zestaw konwersyjny koła dwumasowego K4P - warunki zastąpienia koła
dwumasowego zestawem ze sztywnym kołem zamachowym
 Dobre i złe praktyki podczas montażu i eksploatacji zestawu konwersyjnego K4P
Na szkoleniu uczestnicy mogą spodziewać się konkursów z nagrodami, każdy uczestnik otrzyma materiały
szkoleniowe oraz materiały do samodzielnej nauki w formie zeszytów technicznych ValeoScope. Każdy uczestnik
ma możliwość otrzymania certyfikatu z omawianego zakresu.
Szkolenie jest zaplanowane tak aby jak najwięcej wiedzy technicznej przekazać uczestnikom w oparciu o przykłady
oraz liczne przypadki omawiane na nowych bądź uszkodzonych częściach które znajdują się na wyposażeniu
Mobilnego Centrum Szkoleniowego VALEO.

Osoba kontaktowa Valeo :
Krzysztof SZABŁOWSKI – Tech’Care Manager
Tel. +48 662 199 888, krzysztof.szablowski@valeo.com

www.valeoservice.pl
Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o.; 02-674 Warsaw, Marynarska 15
NIP: PL5211144572; tel. +48 22 543 43 01, Hot Line Valeo: 801 88 88 22

