AUTÓSZERELŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

Meghívó
Helyszín: Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és
Kollégiuma 3300. Eger, Kertész u. 128.
Időpont: 2015. november 12. (csütörtök)

Várjuk rendezvényünkre a megye autójavítással foglalkozó vállalkozóit. Úgy gondoljuk, hogy a szakmán belüli információ
áramoltatás és oktatás az egyik legfontosabb feladatunk.
Az AOE rendezvényein a tagrendszerünkbe tartozó vállalkozásokat és vállalkozókat szeretnénk friss, közhiteles
információs anyagokkal ellátni.
Amennyiben még nem tagunk, de a rendezvényünkön részt kíván venni, kérjük jelezze felénk egy regisztrációs e-mailben.
Ha úgy dönt, a rendezvényen lehetősége nyílik arra, hogy csatlakozzon tagrendszerünkhöz valamint igénybe veheti
szolgáltatásainkat. Ezekről bővebb információ a www.aoeportal.hu oldalon található.
08.40-9.25
Megnyitó az iskola részéről – Korpás Róbert
Kihívások előtt áll a szakma és az oktatás

Mire készüljenek és milyen tudással rendelkezzenek a jövő autószerelői?

Jövőkép testközelből.
Előadó: Spindler Tibor - Autójavító mester
09.25– 09.35

Szünet

09.35– 10:20 A lengéscsillapítókról felsőfokon

A lengéscsillapítók főbb fajtái, működési alapelvek és jelentőségük a biztonság tekintetében.

Fajtáinak eltérő viselkedése, a lengéscsillapító és a biztonság összefüggése, különleges lengéscsillapítók működése,
specialitások, sport lengéscsillapítók és azok hatása a közúti közlekedésre.

Szerelési problémák, tesztelési módok.
Előadó: Pesti László - Tenneco Automotive Mo. Képv.
10.20 – 10.35

Szünet

10.35– 11.20 A téma folytatása

Gyakori problémás esetek és szerelési tanulságok, javaslatok.

Walker kipufogórendszerekről és részegységeiről teljes körűen, továbbá diesel részecskeszűrők.

Kipufogórendszerek és a motorteljesítmény (fogyasztás) kapcsolata. Tipikus hibák megjelenítése.
Előadó: Pesti László - Tenneco Automotive Mo. Képv.
11.20 – 11.30

Szünet

11.30 – 12.15 Az Inter Cars Hungária Kft. előadása

Minőségi szaktudás jelentősége a szervizben

Miben tud segíteni e témakörökben az Inter Cars Hungária Kft.?

A minőségi adatbázis és szerviz ügyviteli rendszer bemutatása és annak ünnepélyes átadása az iskola részére
Előadók: Piri András – QS Project vezető (Inter Cars Kft.) és Gáspár Péter – ügyvezető (Indas Kft.)
12.15 – 12.20

Szünet

12.20 – 13.05 Hibrid és elektromos hajtások

TEXA-OBD LOG

Frankfurti technikai újdonságok
Előadó: Őri Péter – Felelős szerkesztő - Autótechnika folyóirat

A rendezvényre regisztrálni az aszer1@aoeportal.hu e-mail címen lehet

2840 Oroszlány, Szeptember 6. u. 110.
Tel: 30/5571-923

aszer1@aoeportal.hu
www.aoeportal.hu

