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Úvod

Vážení zákazníci,

stejně jako v letech minulých i v roce 2013 pro vás společnost TROST AUTO 
SERVICE TECHNIK připravila školení, abyste získali aktuální přehled o opravách, 
konstrukci a údržbě moderních vozidel. V tomto roce pokračujeme v pořádání školení 
repmaster, nově nabízíme i možnost účasti na školení u specialistů firmy Bosch 
v rámci projektu BIS. Další novinkou je spolupráce s předním výrobcem brzdových 
systémů Continental – ATE. 

Školení repmaster mají opět za úkol přinést základní znalosti o vybraných 
systémech řízení motoru a postupech při diagnostice. Každý majitel testeru již 
určitě přišel na to, že ani sebelepší tester nepomůže, když mechanik nerozumí 
chybovému hlášení nebo neví, kde začít s kontrolou daného systému. Na našich 
kurzech se snažíme o to, aby se posluchač seznámil s konstrukcí systému, zjistil, 
jaké jsou možnosti diagnostiky, a získal povědomí o základních postupech při opravě. 
Na školeních používáme moderní diagnostické přístroje pro sériovou i paralelní 
diagnostiku, a samozřejmě přípravky pro mechanické práce.

Ve spolupráci s firmou Bosch, předním světovým výrobcem automobilových 
systémů, nabízíme našim zákazníkům program Bosch Injection Systems – BIS určený 
pro značkové i nezávislé autoservisy. BIS je zaměřen na systematickou spolupráci 
při odborných činnostech, které se v autoopravárenství týkají nejmodernějších 
systémů. Servis si může vybrat své zaměření, a v budoucnu se tak stát vyhledávaným 
specialistou na dané systémy.

Dalším významným partnerem je společnost Continental Teves AG & Co. oHG, 
která nabízí servisní koncept pod názvem ATE Brzdové Centrum. Projekt ATE 
Brzdové Centrum má z běžného autoservisu vytvořit specializované místo garantující 
profesionální přístup k brzdovým systémům. Takový servis bude využívat předepsané 
moderní vybavení, kvalitní díly ATE a bude mít vyškolený personál. Špičková kvalita 
a efektivní práce na brzdových systémech umožní servisu zlepšit své jméno i zisk 
díky spokojeným zákazníkům v širokém okolí. Produkty pod označením ATE Teves si 
mezi zákazníky získaly velkou oblibu, neboť jsou známé jako originální výbava většiny 
výrobců automobilů.

Radim Smejkal
vedoucí Technického týmu
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ObsahÚvod

Sériová diagnostika 1

Školení provádí
TROST

Školení vysvětluje postupy připojení testeru, navázání komunikace s řídicí jed-
notkou 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

Termíny a místo konání 
7. 10. Hostivice
školicí středisko TROST

9. 10. Olomouc
školicí středisko TROST

Délka školení 
9.00–15.00 hod.

Cena školení
1.200 Kč

Přehled školení 2. pololetí 2013
Datum Místo konání Název Školení provádí Cena (Kč bez DPH)

7. 10. Hostivice Sériová diagnostika 1 repmaster 1.200,-

9. 10. Olomouc Sériová diagnostika 1 repmaster 1.200,-

10. 10. Olomouc Geometrie Bosch 1.200,-

15. 10. Hostivice Spojky DSG koncernu VW LUK 2.500,-

17. 10. Olomouc Spojkové systémy LUK LUK 500,-

23. 10. Hostivice Paralelní měření repmaster 2.000,-

18. 11. Hostivice Sériová diagnostika 2 repmaster 1.200,- 

19. 11. Hostivice Turbodmychadla repmaster 1.200,- 

20. 11. Olomouc Sériová diagnostika 2 repmaster 1.200,-

21. 11. Olomouc Turbodmychadla repmaster 1.200,-

27. 11. Hostivice Emisní systémy, DPF repmaster 1.200,-

28. 11. Olomouc Emisní systémy, DPF repmaster 1.200,-
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Školení provádí
Petr Kunzl, Bosch

Školení provádí
Petr Palán, LUK

Nastavení geometrie vozu je důležitým prvkem při servisu. Moderní složité ná-
pravy mají konkrétní předpisy a doporučení pro nastavení včetně předepsaného 
vybavení. Školení posluchače provede základní teorií pro pochopení nastavování 
geometrie, postupy při přípravě vozu na měření a dále tipy a triky při měření.  
Školení je vhodné pro majitele jakéhokoliv zařízení pro měření geometrie bez 
rozdílu značky.

Obsah
• konstrukce nápravy
• základní teorie měření
• práce s daty
• příprava vozu
• postup při měření
• časté chyby při měření
• předepsané vybavení
• tipy a triky
• ukázka špičkové geometrie BOSCH 3D

DSG je moderní spojka, která má svá specifika pro běžný servis a výměnu.  
Školení posluchače provede konstrukcí, funkcí mechanizmu řazení. Výměna  
a doporučené nezbytné vybavení pro výměnu bude demonstrováno přímo  
specialistou společnosti LUK .

Obsah
• rozdělení převodovek
• parametry převodovek
• specifikace dílů
• rady a informace k technice převodovek
• praktické nastavení vůlí mechanizmů před montáží

Termíny a místo konání 
10. 10. Olomouc
školicí středisko TROST

Délka školení 
9.00–14.00 hod.

Cena školení
1.200 Kč

Termíny a místo konání 
15. 10. Hostivice
školicí středisko TROST

Délka školení 
10.00–13.00 hod.

Cena školení
2.500 Kč

Geometrie

Spojky DSG koncernu VW
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Školení provádí
Petr Palán, LUK

Spojka na moderním vozidle je poměrně složité zařízení a svou konstrukcí si 
žádá zvýšenou pozornost při montáži, neboť jakákoli chyba se projeví okamžitě 
v životnosti, nesprávné funkci a hluku. Následná opětovná demontáž je časově 
náročná stejně jako hledání závad při reklamačním řízení. Školitel seznámí  
posluchače s konstrukcí moderních spojek a zároveň s některými montážními 
postupy. Praktické cvičení zajistí, že dokážete správně a napoprvé nastavit SAC 
spojku nebo zkontrolovat dvouhmotový setrvačník. Společnost TRO ST nabízí  
v půjčovně nářadí přípravky pro správnou montáž.

Obsah
• konstrukce a funkce dvouhmotového setrvačníku ZMS
• samonastavitelné spojky SAC a centrální vypínací ložiska CSC
• praktické cvičení montáže spojky SAC s přípravkem pro montáž
• kontrola dvouhmotového setrvačníku
• opakované příčiny závad a důsledky nesprávné montáže
• důvody neuznání reklamací u vybraných spojek
• novinky v oboru a vyhledávání technických dat

Termíny a místo konání 
17. 10. Olomouc
školicí středisko TROST

Délka školení 
9.00–14.00 hod.

Cena školení
500 Kč

Spojkové systémy LUK

Paralelní měření

Školení provádí
TROST

Paralelní měření je metoda k vyhledávání závad, které řídicí jednotka a sério-
vá 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 signá-
lu, příčiny a důsledky poruch. Posluchač bude seznámen s nastavením oscilosko-
pu pro měření konkrétních snímačů.

Obsah
• 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

Termíny a místo konání 
23. 10. Hostivice
školicí středisko TROST

Délka školení 
9.00–16.00 hod.

Cena školení
2.000 Kč
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Sériová diagnostika 2

Turbodmychadla

Školení provádí
TROST

Školení provádí
TROST

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 uvědo-
mění si možností a omezení sériové diagnostiky. Absolvent by měl nabýt informa-
ce o komponentách motoru, jejich správné činnosti nebo závadách a v neposled-
ní 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

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 předcházek reklamacím.

Obsah
• konstrukce turba
• regulace a rozdělení dle regulace
• součásti sání a výfuku
• diagnostika poškozeného turba
• montážní postupy a zásady

Termíny a místo konání 
18. 11. Hostivice
školicí středisko TROST

20. 11. Olomouc
školicí středisko TROST

Délka školení 
9.00–16.00 hod.

Cena školení
1.200 Kč

Termíny a místo konání 
19. 11. Hostivice
školicí středisko TROST

21. 11. Olomouc
školicí středisko TROST

Délka školení 
9.00–13.00 hod.

Cena školení
1.200 Kč
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Emisní systémy, DPF

Školení provádí
TROST

Školení provede posluchače systémy redukce emisí NOx a systémy redukcí pev-
ných částic. Posluchač bude seznámen  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. Závěrem si ukážeme tipy  
na opravy a údržbu.

Obsah
• vývoj předpisů, norem EURO
• EGR, konstrukce, diagnostika
• DPF funkce, systém, vlastnosti
• servis a údržba DPF
• AdBlue, funkce, systém

Termíny a místo konání 
27. 11. Hostivice
školicí středisko TROST

28. 11. Olomouc
školicí středisko TROST

Délka školení 
9.00–16.00 hod.

Cena školení
1.200 Kč



HunedoaraTimişoara

Alba lulia

Sibiu
Sfântu Gheorghe

Braşov

Piteşti

Bucureşti

Miercurea Ciuc

Târgu Mureş

Cluj-Napoca

Baia Mare

Oradea

Focşani

Bacău

Iaşi

Craiova

Galaţi

Constanţa

Ploieşti

Caransebeş

Suceava

Râmnicu Vâlcea

Сімферополь

Запоріжжя

Донецьк

Харків

Київ

Beograd

žilina

Banská Bystrica

Nitra

Trnava

Košice

Bratislava

Jičín

Pardubice

České 
Budějovice

Ostrava

Brno

Olomouc

Praha -
Horní Počernice

Hostivice

Plzeň Příbram

Nýřany

Graz

WienLinz

Salzburg

Innsbruck

Klagenfurt

Kolbermoor

Ingolstadt

Neu-Ulm

Kempten

Memmingen

Augsburg

Puchheim Feldkirchen

Mühldorf

Deggendorf

Passau

Straubing

Offenburg

Freiburg
Villingen-
Schwenningen

Singen

Albstadt-Ebingen

Weingarten

Reutlingen

Göppingen
Böblingen

Fellbach

Korntal-
Münchingen

Aalen

NördlingenStuttgart

NürnbergNeustadt

Ansbach

Weißenburg
Regensburg

Landau

Karlsruhe

Neckarsulm

Rostock

Berlin

Magdeburg

Leipzig

Dresden

Bautzen

BochumDuisburg

Düsseldorf

Krefeld

Langenhagen
Braunschweig

Winsen

Schwerin

Itzehoe

Norderstedt

Hamburg

Lübeck

Kiel

Kassel

Marburg

Gießen

Limburg

Fulda

Maintal
Nieder-Eschbach

Aschaffenburg
Frankfurt

Darmstadt

Mainz

Bonn
Frechen

Köln

Aachen

Mülheim-Kärlich

Bad Kreuznach

Trier

Birkenfeld Mannheim

Pirmasens

Saarbrücken

Kaiserslautern
Bubenreuth

Amberg

Weiden

Hof

Bayreuth
Bamberg

KronachSchweinfurt

Dörfles-Esbach

Würzburg

Erfurt

Suhl

Bremen

Neuenkirchen

Flensburg

Berlin-
Marzahn

Bistrița

Jičín

Pardubice

České 
Budějovice

Ostrava

Brno

Olomouc

Praha -
Horní Počernice

Hostivice

Plzeň
Nýřany

Karlovy Vary

Více než 160 poboček v šesti zemích.

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 fak-
turách 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 • 09/13 •x 000                           www.trost.com

Hostivice – centrála
SEGRO Park Praha, 
Archeologická 1383
Tel.: 226 003 333

Praha 9 – Horní Počernice
Areál VGP park, Vlastibořská 2790
Tel.: 226 539 700-702

České Budějovice
Nemanická 443/2
Tel.: 389 502 955

Plzeň
Skladová 24
Tel.: 377 241 749

Otovice (Karlovy Vary)
Hroznětínská 233
Tel.: 357 072 330

Pardubice
Hůrka 1832
Tel.: 463 352 910

Jičín
Hradecká 816
Tel.: 319 809 910

Brno
Masná 226/104
Tel.: 545 215 283

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

Olomouc
Dolní Novosadská 337/92
Tel.: 585 316 070

Centrální sklad Nýřany
Logistická 144
Tel.: 378 405 157

Technická hot linka   
800 876 078


