Budowa, wymiana i regulacja elementów układu rozrządu oraz napędu paskowego
ContiTech Polska, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, już od ponad 6 lat oferuje, cieszące
się niesłabnącym zainteresowaniem, szkolenia techniczne. Umożliwiają one nie tylko pogłębienie
wiedzy mechaników, diagnostów, właścicieli warsztatów czy też sprzedawców części związanej z
napędami pasowymi (układy rozrządu i napędów pomocniczych), ale również wskazują na codzienne
problemy w pracy i komunikacji z klientem. Uczestnicy uczą się jak poprawnie zamontować pasek, jak
ustalić właściwą przyczynę uszkodzenia napędu oraz skutecznie zapobiegać uszkodzeniom paska
rozrządu czy pomocniczego. Szkolenia dotyczą także tematów specjalnych tj. profili zębów,
materiałów do produkcji pasków, specjalistycznych przyrządów do prawidłowego montażu oraz
aspektów prawnych dotyczących reklamacji i odpowiedzialności warsztatu i mechanika.

Tematyka szkolenia:
1. Część teoretyczna:
Podstawowe wiadomości o układach rozrządu.
Budowa, podział i oznaczenie pasków zębatych.
Warunki pracy, wymiana pasków zębatych.
Procedura wymiany pasków, a odpowiedzialność warsztatu.
Przyczyny i zapobieganie uszkodzeniom pasków rozrządu.
Budowa, podział i oznaczenie pasków wielorowkowych.
Układy napinające.
Uszkodzenia, wymiana pasków wielorowkowych.
Tendencje rozwojowe w napędach paskowych.
Paski olejoodporne (Oil Resistance), jako nowy trend w downsizingu.
Koła pasowe z tłumikami drgań skrętnych TSD i eTSD – budowa, zasada działania,
podstawowe uszkodzenia.
Sprzęgła alternatora – OAP i OAD – budowa, zasada działania, wpływ na układ
napędu pomocniczego.
Paski wielorowkowe Uni Power Tough Grip – w świecie ciszy.
Zastosowanie elektronicznych urządzeń mierniczych i przyrządów pomiarowych do
pomiarów: napięcia pasków, osiowości napędów paskowych, długości pasków itp.
zastosowanie narzędzi specjalnych i zestawów narzędzi do prawidłowej wymiany
napędów paskowych: Conti® Tool Box, Conti® Tool Box Asian Cars, Conti® Tool Box
V01, Conti® Laser Tool, Conti® Elast Tool, Conti® Elast Tool F01 itp.
Strona internetowa ContiTech – bezpłatne źródło informacji dla mechaników i nie
tylko: katalog doboru pasków on-line, katalog produktów PIC, informacje serwisowe
itp.
2. Część praktyczna:
W ramach ShowCar część praktyczna obejmuje przedstawienie przykładowej wymiany
komponentów napędu paska rozrządu oraz pasków w napędach pomocniczych, z wykorzystaniem
®
odpowiednich instrukcji montażowych, narzędzi specjalnych i przyrządów pomiarowych m.in. CONTI
®
®
TOOL BOX, testera naprężenia pasków CONTI BTT Hz oraz z wykorzystaniem zestawów CONTI
SYNCHROBELT KIT, na udostępnianym do ćwiczeń jednym z popularnych silników, przy
współudziale mechaników pod opieką trenera ContiTech, który udziela wyczerpującego instruktażu
oraz szczegółowych informacje dotyczące wszystkich elementów niezbędnych dla prawidłowego
montażu napędów pasowych.
Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat od firmy ContiTech.
Certyfikaty zostają dostarczone po szkoleniu na filię, na zlecenie której szkolenie się odbyło.

