EUROPART CZ
Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí
V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů

Slovo úvodem ...

Vážení zákazníci společnosti EUROPART,
také v roce 2015 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

EUROPART CZ

1.ÚVOD DO DIAGNOSTIKY – BRZDOVÉ SYSTÉMY

Termín konání

8. 9. 2015

Místo konání

EUROPART CZ, K Bílému vrchu 2912/3, Praha 9 - Horní Počernice

Čas konání

09.00 h až 16.00 h

Délka trvání

1 den

Max. počet účastníků

15

Cena

2.500,- Kč bez DPH / na osobu / den*

Přihlášky

závazné přihlášky prosíme e-mailem na a.syrovatka@europart.net
nejpozději do 10 dnů před školením**

IČO
Název firmy
Ulice
PSČ/Město
Účastníci

1.
2.
3.
Datum:

Obsah semináře









Cíl školení

Podpis:

Základní popis funkce a komponentů konvenčních brzdových systémů s ABS/ASR
a elektronických brzdových systémů EBS, rozdíly, možnosti využití sériové diagnostiky
Označování přípojů, přístrojů a popisy schémat – zaměřeno na technické informace
sériové diagnostiky
Diagnostika, identifikace závad, kalibrace a další servisní úkony prováděné pomocí
multifunkční (sériové) diagnostiky
Rozsah a možnosti použití multiznačkových diagnostik u nákladních
vozidel / autobusů / přípojné techniky

Školení je určeno pro automechaniky, cílem školení je získat základní vědomosti
o brzdových systémech nákladních vozidel a přípojné techniky a využití sériové
diagnostiky při identifikaci závad a jejich odstraňování.
*) 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

Školitel ing. Andrej Haring

EUROPART CZ

2.PROBLEMATIKA EMISNÍ NORMY EURO 6

Termín konání

1. 10. 2015

Místo konání

EUROPART CZ, K Bílému vrchu 2912/3, Praha 9 - Horní Počernice

Čas konání

09.00 h až 16.00 h

Délka trvání

1 den

Max. počet účastníků

15

Cena

2.500,- Kč bez DPH / na osobu / den*

Přihlášky

závazné přihlášky prosíme e-mailem na a.syrovatka@europart.net
nejpozději do 10 dnů před školením**

IČO
Název firmy
Ulice
PSČ/Město
Účastníci

1.
2.
3.
Datum:

Obsah semináře







Cíl školení

Podpis:

Legislativní podmínky zavedení emisní normy EURO 6
Technické podmínky pro splnění podmínek emisní normy EURO 6
Systémy používané pro plnění podmínek EURO 6
(vstřikování paliva, SCR-AdBlue, filtr pevných částic a další)
Využití multiznačnových diagnostik (sériové diagnostiky)

Školení je určeno pro přijímací technicky, technické pracovníky a tako pro automechaniky,
cílem školení je získat základní přehled a vědomosti o problematice emisní normy EURO 6.
Prezentovány budou legislativní normy a technická realizace.
*) 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

Školitel ing. Andrej Haring

EUROPART CZ

3.ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ SYSTÉMY PŘÍPRAVY VZDUCHU (ELEKTRONICKÉ VYSOUŠEČE)

Termín konání

6. 10. 2015

Místo konání

EUROPART CZ, K Bílému vrchu 2912/3, Praha 9 - Horní Počernice

Čas konání

09.00 h až 16.00 h

Délka trvání

1 den

Max. počet účastníků

15

Cena

2.500,- Kč bez DPH / na osobu / den*

Přihlášky

závazné přihlášky prosíme e-mailem na a.syrovatka@europart.net
nejpozději do 10 dnů před školením**

IČO
Název firmy
Ulice
PSČ/Město
Účastníci

1.
2.
3.
Datum:

Obsah semináře






Cíl školení

Podpis:

Popis funkce elektronicky řízených systémů přípravy vzduchu,
elektronických vysoušečů dle typu / výrobce
Kalibrace a možnosti programování řídících jednotek pomocí multifunkční diagnostiky
Diagnostika, identifikace závad a další servisní úkony prováděné
pomocí multifunkční diagnostiky

Školení je určeno pro automechaniky, cílem školení je získat základní vědomosti
o systémech přípravy vzduchu jednotlivých výrobců a využití sériové diagnostiky
při identifikaci závad a jejich odstraňování a při dalších diagnostických úkonech.
*) 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

Školitel ing. Andrej Haring

EUROPART CZ

4.COMMON-RAIL SYSTÉMY A DIAGNOSTIKA

Termín konání

27. 10. 2015

Místo konání

EUROPART CZ, K Bílému vrchu 2912/3, Praha 9 - Horní Počernice

Čas konání

09.00 h až 16.00 h

Délka trvání

1 den

Max. počet účastníků

15

Cena

2.500,- Kč bez DPH / na osobu / den*

Přihlášky

závazné přihlášky prosíme e-mailem na a.syrovatka@europart.net
nejpozději do 10 dnů před školením**

IČO
Název firmy
Ulice
PSČ/Město
Účastníci

1.
2.
3.
Datum:

Obsah semináře








Cíl školení

Podpis:

Základní zástavba a funkce COMMON-RAIL systémů
Komponenty COMMON RAIL systémů
Diagnostika, identifikace závad a další servisní úkony prováděné pomocí
multifunkční (sériové) diagnostiky
Možnosti využití paralelní diagnostiky
Popis nejčastějších závad

Školení je určeno pro automechaniky, cílem školení je získat základní vědomosti
o systémech vstřikování paliva a využití sériové diagnostiky při identifikaci závad a
jejich odstraňování a při dalších diagnostických úkonech.
*) 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

Školitel ing. Andrej Haring

EUROPART CZ
5.SCR, ADBLUE A DIAGNOSTIKA

Termín konání

10. 11. 2015

Místo konání

EUROPART CZ, K Bílému vrchu 2912/3, Praha 9 - Horní Počernice

Čas konání

09.00 h až 16.00 h

Délka trvání

1 den

Max. počet účastníků

15

Cena

2.500,- Kč bez DPH / na osobu / den*

Přihlášky

závazné přihlášky prosíme e-mailem na a.syrovatka@europart.net
nejpozději do 10 dnů před školením**

IČO
Název firmy
Ulice
PSČ/Město
Účastníci

1.
2.
3.
Datum:

Obsah semináře








Cíl školení

Podpis:

Základní zástavba a funkce SCR systémů
Zástavba a funkce BOSCH a MERCEDES BENZ systémů
Provádění údržby systémů
Diagnostika, identifikace závad, kalibrace a další servisní úkony prováděné pomocí
multifunkční diagnostiky
Možnosti využití paralelní diagnostiky

Školení je určeno pro automechaniky, cílem školení je získat základní vědomosti o
systémech SCR –AdBlue jednotlivých výrobců a využití sériové diagnostiky při identifikaci
závad a jejich odstraňování a při dalších diagnostických úkonech.
*) 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

Školitel ing. Andrej Haring

EUROPART CZ
6.SPOJKY, PŘEVODOVKY

Termín konání

23. 11. 2015

Místo konání

EUROPART CZ, K Bílému vrchu 2912/3, Praha 9 - Horní Počernice

Čas konání

09.00 h až 16.00 h

Délka trvání

1 den

Max. počet účastníků

15

Cena

2.500,- Kč bez DPH / na osobu / den*

Přihlášky

závazné přihlášky prosíme e-mailem na a.syrovatka@europart.net
nejpozději do 10 dnů před školením**

IČO
Název firmy
Ulice
PSČ/Město
Účastníci

1.
2.
3.
Datum:

Obsah semináře





Cíl školení

Podpis:

Popis převodovek podle typu a osazení na vozidlech
Diagnostika, identifikace závad, kalibrace a další servisní úkony prováděné
pomocí multifunkční diagnostiky

Školení je určeno pro automechaniky, cílem školení je získat základní vědomosti o
spojkách a převodovkách, školení je zaměřeno na využití sériové diagnostiky
při identifikaci závad a jejich odstraňování a při dalších diagnostických úkonech.
*) 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

Školitel ing. Andrej Haring

EUROPART CZ

7.PARALELNÍ DIAGNOSTIKA OSCILOSKOP

Termín konání

25. 11. 2015

Místo konání

EUROPART CZ, K Bílému vrchu 2912/3, Praha 9 - Horní Počernice

Čas konání

09.00 h až 16.00 h

Délka trvání

1 den

Max. počet účastníků

15

Cena

2.500,- Kč bez DPH / na osobu / den*

Přihlášky

závazné přihlášky prosíme e-mailem na a.syrovatka@europart.net
nejpozději do 10 dnů před školením**

IČO
Název firmy
Ulice
PSČ/Město
Účastníci

1.
2.
3.
Datum:

Obsah semináře












Cíl školení

Podpis:

Paralelní diagnostika – základní pojmy a principy měření
Práce s osciloskopem – princip funkce, měření
Možnosti měření s osciloskopem
Praktické využití výsledků měření s osciloskopem
Využití výsledků měření zjištěných osciloskopem v kombinaci s multiznačkovými
diagnostikami
Elektrická výbava, CAN
Školení je zaměřeno na použití OSCILOSKOPU a zejména také na využití výstupů
pro následné servisní úkony.
Pro absolvování tohoto školení se předpokládá znalost systémů vozidel
Školení je určeno pro automechaniky, cílem školení je získat základní vědomosti o
paralelní diagnostice, funkce a nastavení osciloskopu, spojkách a převodovkách,
školení je zaměřeno na využití sériové diagnostiky při identifikaci závad a jejich
odstraňování a při dalších diagnostických úkonech.

*) 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

Školitel ing. Andrej Haring
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EWOS – optimální řešení
objednávek a organizace
Informace a objednávky po 24 hodin denně!
eUroPArT nabízí integrované řešení pro dílnu s výhodami pro nákup, řízení
zásob, opravy a organizaci:
■ bezpečná a rychlá identifikace, vyhledávání a přiřazení náhradních dílů a

příslušenství ke konkrétním vozidlům;

■ díly pro všechny tahače, autobusy, přívěsy, dodávky;
■ možnost okamžitého online objednávání všech artiklů pro autobusy;
■ okamžitá informace o cenách a disponibilitě;
■ detailní popisy výrobků;
■ technické údaje pro montáž, opravy a údržbu.

Prohlížecí katalog
Online nabídky jsou doplněny novým elektronickým
prohlížecím katalogem. Tento katalog spojuje výhody
konvenčního katalogu s digitálními možnostmi. Navigace
kliknutím myši, inteligentní funkce vyhledávání a mnoho
dalších výhod.
■ přímé propojení do dílenského online systému (EWOS)

firmy EUROPART pro rychlé objednávání dílů;
■ inovativní a individuální prezentace
výrobků

www.europart.net

www.europart.cz

AKCE
TRUCK RACE
Díly EUROPART nasazeny
v závodech Truck Race!
EUROPART sponzoruje od r. 2013 evropské
závody tahačů. V letošní sezoně 2015 došlo
k významnému navázání spolupráce s českým
závodním týmem „Frankie“ s českým pilotem
Františkem Vojtíškem. Tento tým poveze nejen
naše jméno jako hlavního sponzora, ale budou
zde nasazeny díly vyráběné pod značkou
EUROPART - brzdové kotouče a desky, filtry
paliva, oleje a baterie. Vedle toho používá tento
tým i nářadí EUROPART a chemické výrobky.
Během závodů jsou zejména brzdy vystaveny
extrémním podmínkám s teplotami až 600 oC.
Po důkladných testech před závody a po nasazení v prvních závodech je šéf týmu p. Vojtíšek
naprosto spokojen, právě tak jako generální
ředitel společnosti EUROPART p. Pierre Fleck
: „Telemetrické analýzy ukazují, že naše brzdy
bez problému vyhovují enormním zatížením a
splňují všechny požadavky jak na výdrž, tak i
na bezpečnost brzdění.“ Všechny závody jsou
samozřejmě doprovázeny specialisty na brzdy
od EUROPARTu, takže jsou možné okamžité
zkoušky kvality - kvalita je pro EUROPART na
prvním místě.

EUROPART - přední dodavatel dílů pro nákladní vozy, návěsy, dodávkové vozy a autobusy!

POZNÁMKY:

Sortimenty EUROPART pro autodílny a průmysl:

Díly pro užitková
vozidla

Náhradní díly
pro trailery

Náhradní díly
pro autobusy

Náhradní díly
pro transportéry

Upevňovací
technika

Zařízení pro provoz
a dílnu

Fluidní technika
Hydraulika a pneumatika

Bezpečnost práce
a ochrana
životního prostředí

Chemicko-technické
produkty

Zařízení
pro provoz a dílnu

Pohonná
technika

Díly vozidel
Díly pro osobní
automobily

Potřeby pro dílnu

www.europart.cz

