Odborná školení 2015

Přehled školení pro osobní vozidla

Termíny školení pro osobní vozidla 2015
Datum

Zkratka školení

Plný název

Místo

27. 1.

TPMS-H

Systém monitorování tlaku v pneumatikách

Hostivice

800,-

28. 1.

TPMS-O

Systém monitorování tlaku v pneumatikách

Olomouc

800,-

10. 2.

SD1-H

Sériová diagnostika 1

Hostivice

1.200,-

11. 2.

SD1-O

Sériová diagnostika 1

Olomouc

1.200,-

17. 2.

SD2-H

Sériová diagnostika 2

Hostivice

1.200,-

18. 2.

SD2-O

Sériová diagnostika 2

Olomouc

1.200,-

17. 3.

AC1-H

Klimatizace F-plyny

Hostivice

**600,- + 1.000,-

18. 3.

AC1-O

Klimatizace F-plyny

Olomouc

**600,- + 1.000,-

31. 3.

AC2-H

Klimatizace 2

Hostivice

1.600,-

2. 4.

AC2-O

Klimatizace 2

Olomouc

1.600,-

15. 4.

DPF-H

Filtry pevný částic a SCR systém

Hostivice

1.600,-

16. 4.

DPF-O

Filtry pevný částic a SCR systém

Olomouc

1.600,-

5. 5.

BTS-H

Turbodmychadla

Hostivice

800,-

6. 5.

BTS-O

Turbodmychadla

Olomouc

800,-

13. 5.

CR-H

Common Rail systémy Bosch

Hostivice

2.500,-

14. 5.

CR-O

Common Rail systémy Bosch

Olomouc

2.500,-

21. 5.

Ptech-H

Přijímací technik – komunikační a obchodní dovednosti

Hostivice

1.600,-

28. 5.

Ptech-O

Přijímací technik – komunikační a obchodní dovednosti

Olomouc

1.600,-

9. 6.

AC3-H

Klimatizace 3

Hostivice

1.600,-

11. 6.

AC3-O

Klimatizace 3

Olomouc

1.600,-

23. 6.

DSG-H

Převodovky DSG VW

Hostivice

1.600,-

25. 6.

DSG-O

Převodovky DSG VW

Olomouc

1.600,-

23. 9.

AC1

Klimatizace -Fplyny

Hostivice

**600,- + 1.000,-

24. 9.

AC1

Klimatizace -Fplyny

Olomouc

**600,- + 1.000,-

7. 10.

TPMS

Systém monitorování tlaku v pneu

Hostivice

800,-

8. 10.

TPMS

Systém monitorování tlaku v pneu

Olomouc

800,-

13. 10.

Osc

Osciloskop a paralelní měření

Hostivice

1.600,-

15. 10.

Osc

Osciloskop a paralelní měření

Olomouc

1.600,-

20. 10.

DSG

Převodovky DSG VW

Hostivice

1.600,-

22. 10.

DSG

Převodovky DSG VW

Olomouc

1.600,-

BO OIII

EDC Bosch 17 UDS Octavia III*

Hostivice

1.200,-

11. 11.

BO TSIBO

TSI Bosch motor 1.2*

Hostivice

1.200,-

19 . 11.

BO TSISim

TSI Siemens motory 1.2*

Hostivice

1.200,-

23. 11.

BO OIII

EDC Bosch 17 UDS Octavia III*

Olomouc

1.200,-

24. 11.

BTS

Turbodmychadla

Hostivice

800,-

26. 11.

BTS

Turbodmychadla

Olomouc

800,-

2. 11.

Cena (Kč bez DPH)

* Pro konceptové partnery speciální cena, kontaktujte svého PP.
** 1.000,- (osvědčení) + 600,- (školení)

2

Přehled školení pro osobní vozidla
Systém monitorování tlaku v pneumatikách
Termíny a místo konání
Hostivice
školicí středisko TROST
27. 1. 2015
7. 10. 2015
Olomouc
školicí středisko TROST
28. 1. 2015
8. 10. 2015

Délka školení

9.00–13.00 hod.

Cena školení
800 Kč

Školení se zabývá aktuálním tématem systémů monitorování tlaku
v pneumatikách. Probrána bude legislativa, důvody pro použití TPMS,
historický vývoj a náhled do blízké budoucnosti. Popíšeme si jednotlivé
systémy různých výrobců od nepřímého až po přímé měření tlaku
v pneumatikách. Společnost Trost nabízí řešení problematiky TPMS
od leaderů trhu, kteří dodávají své produkty i jednotlivým automobilkám
v prvovýbavě. Představíme si tedy produkty od společností VDO, HUF,
Schrader, Alligator, Herth+Buss, Ateq a dalších. Popíšeme možnosti oprav
pomocí originálních senzorů a tzv. univerzálních senzorů. K dispozici bude
programovací vybavení, nástroje a nářadí.
Cílem školení je získat přehled o pestré nabídce senzorů TPMS a vybrat
si nejlepší možný přístroj pro servis, naučit se správným postupům při montáži
a vyhnout se chybám.

Obsah:
•
•
•
•

Systém monitorování tlaku v pneumatikách
Legislativa, důvody pro použití měření tlaku v pneumatikách
Systémy různých výrobců
Možnosti oprav pomocí originálních senzorů a tzv. univerzálních senzorů

Sériová diagnostika 1
Termíny a místo konání
Hostivice
školicí středisko TROST
10. 2. 2015
Olomouc
školicí středisko TROST
11. 2. 2015

Délka školení

9.00–15.00 hod.

Cena školení
1.200 Kč

Školení vysvětluje postupy připojení testeru, navázání komunikace s řídicí jednotkou a rozdíly v druzích komunikace. Posluchači jsou vysvětleny postupy při
diagnostice a možnosti sériové diagnostiky. Část školení je věnována rozboru
skutečných hodnot – parametrů vybraných snímačů a akčních členů. Popsány
jsou časté závady a jejich projevy či důsledky. Školení je odrazovým můstkem
pro další volně navazující kurzy.

Obsah:

• Sériová diagnostika, její druhy a možnosti využití
• Komunikace s jednotlivými řídicími systémy motorových vozidel
(řízení motoru, ABS, airbag, komfort, přístrojová deska atd.)
• Využití paměti závad
• Diagnostika pomocí měření fyzikálních veličin a skutečných hodnot
• Funkce základních snímačů
• Využití elektronických informačních systémů k diagnostice
• Praktické ukázky na dílně
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Přehled školení pro osobní vozidla
Sériová diagnostika 2
Termíny a místo konání
Hostivice
školicí středisko TROST
17. 2. 2015
Olomouc
školicí středisko TROST
18. 2. 2015

Délka školení

9.00–15.00 hod.

Cena školení

Školení navazuje na kurz Sériová diagnostika 1. Kurz pokračuje v rozboru funkce
snímačů, akčních členů a postupech při jejich kontrole za pomoci testeru. Další
kapitolou jsou chybová hlášení, jejich interpretace a analýza. Cílem kurzů Sériová
diagnostika je získat základní dovednosti a návyky při práci s testerem a uvědomění si možností a omezení sériové diagnostiky. Absolvent by měl nabýt informace o komponentách motoru, jejich správné činnosti nebo závadách a v neposlední řadě i jejich funkci v regulačních smyčkách.

Obsah:
•
•
•
•
•

Snímače a akční členy
Diagnostika pomocí měření fyzikálních veličin a skutečných hodnot
Závady, chybová hlášení, interpretace a ověření závad
Regulace vybraných systémových celků
Praktické ukázky na dílně

1.200 Kč

Klimatizace F-plyny
Termíny a místo konání

Společnost Trost Auto Service Technik spol. s r.o. je atestačním
subjektem Ministerstva životního prostředí pro vydávání osvědčení na servis
a údržbu autoklimatizací dle ES 307/2008 a 842/2006. Účastník je seznámen
se základy a principy funkce klimatizace, s dílčími konstrukčními prvky a jejich
funkcí.

Olomouc
školicí středisko TROST
18. 3. 2015
24. 9. 2015

Obsah:

Hostivice
školicí středisko TROST
17. 3. 2015
23. 9. 2015

Délka školení

9.00–13.00 hod.

Cena školení
600 Kč

Osvědčení
1.000 Kč
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•
•
•
•
•
•
•

Důvody a princip použití klimatizace ve vozidlech
Vlastnosti používaných chladiv (R134a)
Popis jednotlivých komponent
Regulace klimatizace
Systémy s expanzním ventilem a expanzní tryskou
Praktická ukázka použití zařízení pro servis a diagnostiku klimatizací
Znalostní test

Přehled školení pro osobní vozidla
Klimatizace 2
Termíny a místo konání
Hostivice
školicí středisko TROST
31. 3. 2015
Olomouc
školicí středisko TROST
2. 4. 2015

Délka školení

9.00–15.00 hod.

Cena školení

Cílem tohoto školení je provést účastníka konstrukcí systému a zdokonalením
diagnostických procesů klimatizačního systému. Školení provede zákazníka
konstrukcí klimatizačních systémů a přiblíží budoucnost vývoje nových systémů.
Posluchač bude seznámen s problematikou vzniku závad a technologickým
postupem při jejich opravách. Nedílnou součástí tohoto školení je seznámení
s diagnostikou klimatizačního systému a hledáním příčin vzniku závad.

Obsah:
•
•
•
•
•

Přehled systémů
Konstrukce
Rozdělení závad
Diagnostika příčin závad
Detekce a hledání netěsností

1.600 Kč

Filtry pevných částic a SCR systém
Termíny a místo konání
Hostivice
školicí středisko TROST
15. 4. 2015
Olomouc
školicí středisko TROST
16. 4. 2015

Délka školení

9.00–15.00 hod.

Cena školení

Školení provede posluchače systémy redukce emisí NOx a systémy redukcí
pevných částic. Posluchač bude seznámen s variantami systémů DPF, snímači
a dalšími komponenty. Nedílnou součástí školení jsou informace o diagnostice
a kontrole daných systémů a postupy oprav a časté poruchy. Vysvětlíme si
některé postupy při doplnění aditiv do DPF systému. V závěrečné části školení
posluchače seznámíme s konstrukcí a funkcí systému redukce NOx za pomoci
systému SCR - Selektivní katalytická redukce.

Obsah:

• Vývoj předpisů, norem EURO
• EGR, konstrukce, diagnostika
• DPF funkce, systém, vlastnosti
• Servis a údržba DPF
• Konstrukce a funkce systému SCR – vstřikování AdBlue

1.600 Kč

5

Přehled školení pro osobní vozidla
Turbodmychadla
Termíny a místo konání
Hostivice
školicí středisko TROST
15. 5. 2015
24. 11. 2015
Olomouc
školicí středisko TROST
6. 5. 2015
26. 11. 2015

Délka školení

Turbodmychadlo se stalo velmi používanou komponentou u benzinových motorů
a nedílnou součástí vznětových motorů. Kurz by měl posluchačům ukázat, jak
provádět diagnostiku a jaké úkony jsou důležité pro správnou montáž.
Vysvětlíme, proč se specifická turba velice často mění. Jak lze zpětně zjistit
příčinu poškození turbodmychadla a jak předcházet reklamacím.

Obsah:
•
•
•
•
•

Konstrukce turba
Regulace a rozdělení dle regulace
Součásti sání a výfuku
Diagnostika poškozeného turba
Montážní postupy a zásady

9.00–13.00 hod.

Cena školení
800 Kč

Common Rail systémy Bosch
Termíny a místo konání
Hostivice
školicí středisko TROST
13. 5. 2015
Olomouc
školicí středisko TROST
14. 5. 2015

Délka školení

9.00–16.00 hod.

Cena školení
2.500 Kč
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Základní rozdělení generací systémů, popis konstrukce, specifika a odlišnosti
jednotlivých generací. Funkce jednotlivých součástí palivového systému, tvorba
a regulace vysokého tlaku paliva, dávka a doprava paliva do válce. Popis signálů
a regulací na systému vstřikování Common Rail. Kontrola správnosti funkce
systému, časté závady a jejich odstranění. Základní informace o DPF – FAP–
filtru pevných částic.

Obsah:
•
•
•
•
•

Popis komponent systému
Popis činnosti a regulace systému
Využití elektronických informačních systémů k diagnostice
Praktické ukázky na dílně
Ukázka některého doporučeného vybavení

Přehled školení pro osobní vozidla
Přijímací technik – komunikační a obchodní dovednosti
Termíny a místo konání
Hostivice
školicí středisko TROST
21. 5. 2015
Olomouc
školicí středisko TROST
28. 5. 2015

Délka školení

9.00–15.00 hod.

Cena školení
1.600 Kč

V silném konkurenčním prostředí začínají nabývat na významu dovednosti, které
v minulosti nebyly příliš potřebné. Pokud potřebujeme získat a udržet zákazníka,
je nutné krom profesionálně odvedené práce a slušné cenové politiky také profesionálně vyškolit personál v oblasti komunikace a vyjednávání. Právě zaměstnanec, který dokáže zvládnout krizové momenty nebo konfliktní situace, který
dokáže ustát cenu nebo nabídnout vhodným způsobem další služby, se stává silným pomocníkem každého profesionálního autoservisu. Seminář nabídne jasné
a praktické rady, jak jednat s problematickým zákazníkem, jak zvládnou námitky,
jak předcházet konfliktům a jak vyjednávat v oblasti ceny. Seminář je zaměřen
velmi prakticky s minimem teorie.

Obsah:
•
•
•
•
•

Základní komunikační techniky a jejich využití v praxi autoservisu
Jak ustát tlak na cenu
Prodej pomocí rysů a výhod
Zvládání konfliktních situací se zákazníkem
Profesionální řešení reklamací a námitek

Klimatizace 3
Termíny a místo konání
Hostivice
školicí středisko TROST
9. 6. 2015

Školení má za cíl seznámit účastníka s možností oprav a výměn jednotlivých
komponent AC systému.
Posluchačům bude předvedena metoda čištění pomocí proplachovací sady.
Seznámíme vás s možnostmi oprav hadic, trubek a opravami některých
komponentů kompresorů.

Olomouc
školicí středisko TROST
11. 6. 2015

Obsah:

Délka školení

9.00–15.00 hod.

•
•
•
•
•

Skladování, transport a montáž dílů
Přehled vybavení pro servis klimatizačního systému
Výměna komponent
Oprava a výroba hadic/trubek
Volba vhodné metody proplachu a pracovní postup

Cena školení
1.600 Kč
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Přehled školení pro osobní vozidla
Převodovky DSG VW
Termíny a místo konání
Hostivice
školicí středisko TROST
23. 6. 2015
20. 10. 2015
Olomouc
školicí středisko TROST
25. 6. 2015
22. 10. 2015

Délka školení

9.00–15.00 hod.

Školení je zaměřené na seznámení posluchačů s kontrukcí přímořazených dvojspojkových převodovek používaných koncernem VW. Během školení budou popsány konstrukce, funkce a činnost spojek, snímačů, akčních členů. Seznámíme
vás se základním servisem – výměnou oleje a ukážeme si použití přípravků při
výměně spojek. Nedílnou součástí budou základy diagnostiky při práci s DSG.

Obsah:
•
•
•
•
•
•

Konstrukční rozdíly mezi jednotlivými typy a generacemi
Funkce snímačů a akčních členů
Olejový systém
Kontrola hladiny a výměna oleje
Servisní práce na spojce a mechatronice
Diagnostika

Cena školení
1.600 Kč

Osciloskop a paralelní měření
Termíny a místo konání

Olomouc
školicí středisko TROST
15. 10. 2015

Paralelní měření je metoda k vyhledávání závad, které řídicí jednotka a sériová
diagnostika nejsou schopny správně odhalit. Kontrolou signálu lze provést
diagnostiku na jakémkoliv vozidle.
Školení se zabývá základními elektronickými principy, základy měření pomocí
multimetru a osciloskopu vybraných snímačů a akčních členů. Na těchto
komponentech jsou popsány standardní průběhy signálu, příčiny a důsledky
poruch. Posluchač bude seznámen s nastavením osciloskopu pro měření
konkrétních snímačů.

Délka školení

Obsah:

Hostivice
školicí středisko TROST
13. 10. 2015

9.00–15.00 hod.

Cena školení
1.600 Kč
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• Vysvětlení základních elektrotechnických veličin
• Orientace v elektrických schématech a základních prvcích obvodu
• Popis a vysvětlení funkcí digitálního osciloskopu
• Nastavení digitálních vícekanálových osciloskopů
• Měření fyzikálních veličin pomocí motortesteru
• Diagnostika na základě změřených průběhů
• Využití elektronických informačních systémů k diagnostice
• Praktické ukázky měření na dílně
• Práce s multimetrem a osciloskopem

Přehled školení pro osobní vozidla
Systém EDC Bosch 17 UDS Octavia III
Termíny a místo konání
Hostivice
školicí středisko TROST
2. 11. 2015
Olomouc
školicí středisko TROST
23. 11. 2015

Přehled systému EDC 17 Bosch. Palivová soustava s řídicí jednotkou palivového
čerpadla. Vysokotlaký palivový systém, vysokotlaké palivové čerpadlo, princip
funkce, konstrukce. Regulace vysokého tlaku, vysokotlaké vstřikovače. Nízko
a vysokotlaká recirkulace spalin, výfukový systém s modulem katalyzátoru
a DPF, rozmístění snímačů na výfukovém potrubí a popis jejich činností. Paralelní
diagnostika na vozidle s využitím motortesteru FSA 500/740/760 s osciloskopem.
Sériová diagnostika na vozidle, identifikace, skutečné hodnoty a jejich význam,
testy akčních členů, přizpůsobení – nastavení, speciální funkce s využitím
diagnostického přístroje KTS.

Délka školení

9.00–15.00 hod.

Cena školení
1.200 Kč

Systém Bosch TSI motor 1.2
Termíny a místo konání
Hostivice
školicí středisko TROST
11. 11. 2015

Délka školení

9.00–15.00 hod.

Přímé vstřikování benzínu – Řízení motoru Bosch 17 UDS-TSI.
Nízkotlaký palivový systém, vysokotlaký palivový systém, vysokotlaké palivové
čerpadlo, regulace vysokého tlaku, vysokotlaké vstřikovače, snímače klikového
hřídele, snímače fáze, snímání zátěže, typy provozu – provozní režimy,
přeplňování turbodmychadlem, zapalování, konstrukční provedení výfukového
systému. Paralelní diagnostika na vozidle s využitím motortesteru FSA 760
s osciloskopem. Sériová diagnostika na vozidle, identifikace, skutečné hodnoty
a jejich význam, testy akčních členů, přizpůsobení – nastavení, speciální funkce
s využitím diagnostického přístroje KTS.

Cena školení
1.200 Kč
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Přehled školení pro osobní vozidla
Systém TSI Siemens motor 1.2
Termíny a místo konání
Hostivice
školicí středisko TROST
19. 11. 2015

Délka školení

9.00–15.00 hod.

Cena školení
1.200 Kč
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Přímé vstřikování benzínu - Řízení motoru Simens 10 UDS- TSI.
Nízkotlaký palivový systém, vysokotlaký palivový systém, vysokotlaké palivové
čerpadlo, regulace vysokého tlaku, vysokotlaké vstřikovače, snímače klikového
hřídele, snímače fáze, snímání zátěže, typy provozu- provozní režimy,
přeplňování turbodmychadlem, zapalování , konstrukční provedení výfukového
systému. Paralelní diagnostika na vozidle s využitím motortesteru FSA 760
s osciloskopem. Sériová diagnostika na vozidle, identifikace, skutečné hodnoty
a jejich význam, testy akčních členů, přizpůsobení – nastavení, speciální funkce
s využitím diagnostického přístroje KTS.

Přehled školení pro nákladní vozidla

Termíny školení pro nákladní vozidla 2015
Datum

Místo konání

Název

Cena (Kč bez DPH)

13. 1.

Hostivice

Brzdové systémy nákladních a přípojných vozidel

2.000,-

11. 2.

Hostivice

Práce s multiznačkovou diagnostikou TEXA TXT Truck

2.000,-

5. 3.

Hostivice

Mercedes-Benz ACTROS – servis, údržba, diagnostika

2.000,-

26. 3.

Hostivice

SCR systémy (vstřikování Adblue®)

2.000,-

16. 4.

Hostivice

Paralelní diagnostika užitkových vozidel

2.000,-

6. 5.

Hostivice

Common-rail, systém vstřikovaní paliva a jeho diagnostika

2.000,-

27. 5.

Hostivice

Právní minimum a řešení pojistných událostí pro přijímací techniky

2.000,-

24. 6.

Hostivice

Práce s multiznačkovou diagnostikou BOSCH KTS Truck

2.000,-

27. 8.

Hostivice

Brzdové systémy nákladních a přípojných vozidel

2.000,-

15. 10.

Hostivice

Práce s multiznačkovou diagnostikou TEXA Truck

2.000,-

4. 11.

Hostivice

Brzdové systémy nákladních a přípojných vozidel

2.000,-

Další školení na dotaz:
Možnost individuálních školení na klíč u zákazníka
Nastavení brzdových parametrů – sladění jízdní soupravy
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Přehled školení pro nákladní vozidla
Brzdové systémy nákladních a přípojných vozidel
Termíny a místo konání
Hostivice
školicí středisko TROST
13. 1. 2015
27. 8. 2015
4. 11. 2015

Délka školení

9.00–15.30 hod.

Cena školení
2.000 Kč

Tematické celky:

• Popis funkce konvenčních brzdových systémů s ABS/ASR
• Popis funkce elektronických brzdových systémů EBS
• Další přídavné funkce elektronických brzdových systémů, stabilizační systémy
• Popis funkce elektronicky řízených systémů přípravy vzduchu
• Poruchové režimy a funkce jednotlivých systémů v těchto režimech – popis dle
typu/výrobce systému
• Komunikace s přípojným vozidlem
• Diagnostika a identifikace závad pomocí multifunkčních diagnostik
• Využití multifunkčních diagnostik při zjišťování stavu komponentů brzdových
soustav, provádění testů, kalibrací
• Využití technických informací multifunkčních diagnostik k identifikaci komponentů,
závad a dalších parametrů (kontrolní a nastavovací hodnoty apod.)
• Opravy komponentů a údržba

Cíl školení:

• Kompletní soubor informací o brzdových systémech TRUCK a jejich funkcí
• Informace o závadách, způsobech jejich diagnostikování pomocí multifunkčních
diagnostik
• Další využití multifunkčních diagnostik při opravách a údržbě brzdových systémů
vozidel

Mercedes-Benz ACTROS – servis, údržba, diagnostika
Termíny a místo konání
Hostivice
školicí středisko TROST
5. 3. 2015

Délka školení

9.00–15.30 hod.

Cena školení
2.000 Kč

Vozidla typové řady Mercedes-Benz ACTROS byly uvedeny na trh v roce 1995 a od
této doby byla tato řada vozidel inovována, aby vyhovovala aktuálním požadavkům
jejich uživatelů a také požadavkům legislativy, zejména emisním předpisům a také
bezpečnosti. Účelem tohoto školení je popsat jednotlivé systémy a jejich změny, které jsou osazeny na typových provedeních těchto vozidel a také využití multifunkčních
diagnostik TEXA TXT TRUCK, BOSCH KTS TRUCK při jejich opravách.

Tématické celky:
•
•
•
•
•
•
•
•

Řízení motoru, systémy snižování emisí
Převodovka
Elektrická výbava, CAN
Systém pérování
Brzdový systém
Další systémy vozidla
Servisní informace
Identifikace závad, provádění funkčních testů, nastavení servisních intervalů,
kalibrace, změny parametrů – využití multiznačkových diagnostik TEXA TXT
TRUCK, BOSCH KTS TRUCK
• Využití informací získaných diagnostikou při opravách a údržbě vozidel

Cíl školení:

• Znalost systémů vozidel řady Mercedes-Benz ACTROS
• Využití multiznačkových diagnostik TEXA TXT TRUCK, BOSCH KTS TRUCK
při opravách vozidel Mercedes-Benz ACTROS pro servisní praxi
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Přehled školení pro nákladní vozidla
Právní minimum a řešení pojistných událostí pro přijímací techniky
Termíny a místo konání
Hostivice
školicí středisko TROST
27. 5. 2015

Školení je určeno zejména pro přijímací techniky, ale také další pracovníky, kteří
využijí získané informace. Tématické okruhy školení jsou zaměřeny na problematiku blokové výjimky, která umožňuje nezávislým servisům rozšíření aktivit a také
na poskytování záruk a řešení reklamací.

Délka školení

Tématické celky:

9.00–15.30 hod.

Cena školení
2.000 Kč

Bloková výjimka
• Aktuální stav legislativy – zaměření na nezávislé servisy užitkových vozidel
• Základní pojmy, aplikace v praxi
• Postup neautorizovaných servisů při sporech v akceptaci záruk autorizovaných
servisů výrobce vozidel
Záruční lhůty a související problematika
• Základní pojmy, legislativa
• Problematika poskytování záruk v případě využití služeb dalšího subdodavatele
• Problematika řešení sporů, pokud je vlastníkem vozidla právnická/fyzická osoba
• Postup servisu – jak předejít možným problémům
• Postup servisu – v případě sporu
• Příklady řešených případů z praxe soudního znalce
Pojistné události a jejich řešení
• Vznik pojistných událostí (dopravní nehody, technické poruchy vozidel,
nekvalitně provedené opravy, použití náhradních dílů apod.)
• Kalkulace nákladů na opravu poškození
• Postup při opravě poškození s ohledem na řešení pojistné události
• Postup při řešení problémů týkajících se neuznání reklamace, krácení,
nebo odmítnutí pojistného plnění
• Způsoby a obecně uznávaná metodika při posouzení rozsahu provedené opravy
Příklady řešených případů z praxe soudního znalce

Práce s multiznačkovou diagnostikou BOSCH KTS Truck
Termíny a místo konání

Tématické celky:

Délka školení

• Použití (obsluha) a možnosti diagnostiky nákladních vozidel
• Popis struktury diagnostického programu ESI[tronic] 2.0 a KTS Truck
• Aktualizace/instalace software
• Použití technických a servisních informací
• Možnosti připojení diagnostiky k jednotlivým tažným a přípojným vozidlům
• Identifikace závad, provádění funkčních testů, nastavení servisních intervalů,
kalibrace, změny parametrů
• Ukázky postupů při provádění diagnostických úkonů a změn některých parametrů
• Využití informací získaných diagnostikou při opravách a údržbě vozidel

Hostivice
školicí středisko TROST
24. 6. 2015
9.00–15.30 hod.

Cena školení
2.000 Kč

Cíl školení:
• Efektivní využití multifunkční diagnostiky BOSCH KTS Truck
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Přehled školení pro nákladní vozidla

Paralelní diagnostika užitkových vozidel
Termíny a místo konání
Hostivice
školicí středisko TROST
16. 4. 2015

Délka školení

9.00–15.30 hod.

Cena školení
2.000 Kč

Pro absolvování tohoto školení se předpokládá znalost systémů vozidel.

Tématické celky:

• Možnosti pneumatických měření. Praktické využití výsledků měření
• Využití výsledků měření zjištěných osciloskopem v kombinaci s multiznačnovými
diagnostikami TEXA TXT TRUCK, BOSCH KTS TRUCK
• Elektrická výbava, CAN
• Práce s osciloskopem – princip funkce, měření
• Možnosti měření s osciloskopem
• Praktické využití výsledků měření s osciloskopem
• Využití výsledků měření zjištěných osciloskopem v kombinaci s multiznačnovými
diagnostikami TEXA TXT TRUCK, BOSCH KTS TRUCK
• Elektrická výbava, CAN

Cíl školení:
•
•
•
•

Rozšíření znalostí v oblasti diagnostiky
Využití pneumatických měření pro servisní praxi
Rozšíření znalostí v oblasti diagnostiky
Využití osciloskopu pro servisní praxi

Práce s multiznačkovou diagnostikou TEXA Truck
Termíny a místo konání
Hostivice
školicí středisko TROST
6. 5. 2015
15. 10. 2015

Délka školení

9.00–15.30 hod.

Cena školení
2.000 Kč
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Tématické celky:
•
•
•
•
•
•

Základní zástavba a funkce Common-rail (CR) systémů
Komponenty CR
Diagnostika CR pomocí KTS TRUCK a TEXA IDC4
Popis nejčastějších závad
Možnosti odstranění závad, opravy
Praktická část – diagnostika CR, identifikace závad na vozidle

Cíl školení:
•
•
•
•
•

Znalost zástavby a funkce CR systémů
Správná identifikace závad systémů
Využití různých diagnostických zařízení
Provádění důležitých testů CR systémů
Odstranění závad

BerlinMarzahn

Berlin

Magdeburg

Více než 150 poboček v pěti zemích.
Leipzig
Bautzen
Dresden

Jičín

Hof
ach

Hostivice

Bayreuth

Nýřany

Weiden

sbruck

Pardubice
Ostrava

Plzeň
Olomouc

Amberg

Straubing

Brno

České
Budějovice

Regensburg

olstadt

hen

Praha Horní Počernice

Karlovy Vary

žilina

Deggendorf

Ba

Passau
Trnava

Linz
Mühldorf

Wien

Hostivice – centrála

Plzeň

Praha 9 - Horní Počernice

Otovice (Karlovy Vary)

Brno

České Budějovice

Pardubice

Ostrava

SEGRO Park Praha
Archeologická 1383
Tel.: 226 003 333
Salzburg
Kolbermoor

Areál VGP park, Vlastibořská 2790
Tel.: 226 539 700-702

Nemanická 443/2
Tel.: 389 502 955

Obchodní 1263/3
Tel.: 377 241 749

Perchtoldsdorf
Jičín
Průmyslová 1108
Tel.: 319 809 910

Hroznětínská 233
Tel.: 357 072 330

Hůrka 1832
Tel.: 463 352 910

Nitra

Bratislava

Olomouc

Dolní Novosadská 337/92
Tel.: 585 316 070

Masná 226/104
Tel.: 545 215 283

Graz

Areál CTPark, Na Rovince 981
Tel.: 555 308 900

Předložená tiskovina je určena pro šíření výhradně v České republice a je platná pouze na tomto území. Změny a omyly vyhrazeny. Obrázky jsou částečně ilustrační. Ceny jsou konečné v Kč bez DPH,
bez instalace a nevztahují se na ně další zákaznické slevy. Na uvedenou nabídku nevzniká právní nárok. V případě, že jsou uvedena originální čísla, slouží pouze k účelům srovnání a nesmí být
použita ve fakturách majitelům motorového vozidla. Kopírování a jiné rozmnožování, jakož i šíření je povoleno jen za předpokladu předchozího písemného souhlasu společnosti TROST AUTO SERVICE
TECHNIK spol. s r.o. Neautorizované rozmnožování a šíření bude předmětem
občanskoprávního a trestního stíhání. www.trost.com • © TROST AUTO SERVICE TECHNIK spol. s r.o. • CZ • 08/15
Klagenfurt

