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Dieselmotor kursus.
Dansk Maskinhandlerforening og Erhvervsskolerne i Aars, udbyder
hermed et opdateringskursus, i den moderne dieselmotor.
Der er jo igennem årene sket, og der sker da heldigvis stadigvæk, en udvikling af dieselmotoren. Måderne hvorpå man laver og styrer indsprøjtningen af dieselolien er mange. De varierer fra mærke til mærke og model
til model.

Dieselmotor
kursus, et opdateringskursus, i den moderne dieselmotor.

Kravene om god brændstoføkonomi, god trækkraft og miljøkrav samt om
begrænset forurening, er ikke altid helt forenelige. Hvordan de enkelte
mærker gør for at leve op til alle disse parametre, er somme tider ret forskellige. Som mærkeforhandler har man jo sikkert montørerne på kurser
indenfor eget mærke, men det sker vel også, at der kommer andre mærker på værkstederne?
Vi har fået flere opfordringer fra medlemmer, som går på, at der ønskes
mere/opdatering af viden omkring Common rail, TIER, krav til brændstof
og filtre, elektroniske styringer, EGR, katalysatorvirkning, biodiesel, 4ventil
teknologi o.s.v.
Derfor har vi i samarbejde med Erhvervsskolerne i Aars, fået sammensat et specielt kursus, som henvender sig til uddannede indenfor branchen, som vil prøve, at få afdækket nogle af alle disse spørgsmål, men
som derfor også kræver at kursisterne har en del kendskab til funktionerne i en dieselmotor, mekanisk regulerede dieselpumper samt fødesystem.
Praktiske oplysninger: Pris Kr. 350,- i DM administration faktureres af
os. Går både til administration, men også til de kursister der kommer
tættere på end 60 km. Da vi mener, at de også skal have tilbud om at
bo på kollegiet, så de kan være med i det fællesskab, som der er forbundet med at bo der, og de gode fif, der kommer ved snakken om aftenen.

Praktiske
Oplysninger

Kr. 231,- som faktureres af Erhvervsskolerne i Aars. Det er, hvad det
ifølge ministeriet skal koste for en kursist, at modtage undervisning på
Erhvervsskolerne i Aars. i de antal timer det drejer sig om.
Pris i alt: Kr. 581,Tilmelding: Kan ske ved at indsende tilmeldingsskemaet eller ved henvendelse til sekretariatet.

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: Seneste frist for tilmelding er 13.10.2008.

Tilmeldingsfrist

Se mere om uddannelsen på medsendte bilag.
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Side 2

Tilmeldingsblanket.

Tilmeldings
blanket

Tilmeldingsblanketten sendes til:
DM-Uddannelse, Kokholm 3C, 6000 Kolding.
Kan også indsendes på fax nr. 3917 8955 eller til Helle Helth Hansen på
mail helle@danskmaskinhandel.dk

Seneste tilmelding for Dieselmotorkursus er mandag 13.10.2008
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Dieselmotor kursus hold 1.
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