
                  
 

Pozvánka na odborný seminář na téma: 

BRZDY 1 - Analýza poruch u brzd a ložiskových jednotek 
Akreditované školení pro DVPP Č.j.: MSMT-28713/2014 – 1 - 676 

 
Termín: viz. http://www.autoprofiteam.cz/  Školení AutoPROFITEAM 
Čas: od 09,00 hod -15,30 hod 
 
Přednáší: Jiří Pospíšil - školitel AutoPROFITEAMu  APM – Automotive, tel.: 739 530 835 
Určeno pro: všechny, kteří potřebují získat nebo obnovit přehled v dané problematice, 

(prodejci, dílaři servisu, automechanici) 
 
Forma školení: základní technické školení     
Rozsah školení: 6 hod                 Počet osob: 20 
 
Cíle školení: účastník školení se obeznámí s nejčastějšími příčinami poruch a havárií u 
brzdových kotoučů, brzdových segmentů a ložiskových jednotek. Zopakuje si zásady při 
montáži dílů. Připomene si konstrukce u různých typů automobilů, získá přehled výrobců 
komponentů. Dále se seznámí s nejčastějšími příčinami poškození náhradního dílu, ale také 
se správným postupem jeho výměny za pomoci použití speciálních přípravků 
 
Obsah a program školení :     
 Úvod 

1. rozdělení kotoučových brzd 
2. indikace závad na brzdových kotoučích 
3. závady na brzdových destičkách 
4. jak předejít havárii ložiska 
5.  poškození ložisek 

závěrečný test - vyhodnocení 

 
Organizační údaje :   
Cena s DPH: 1 000,- Kč za osobu, člen AutoPROFITEAM    500,- Kč nebo bodů, členové 
Podvozkových center – zdarma, (včetně oběda a malého občerstvení v hodnotě 150. -Kč), 

 
Místo:  viz. http://www.autoprofiteam.cz/ Školení AutoPROFITEAM 
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ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA 

 
Přihlašujeme se na školení:  BRZDY  1       

termín místo 
21. 9. středa SOU Toužim, Plzeňská 330, 364 11 Toužim 

29. 9. čtvrtek SOŠ a SOU Vlašim, OP -  Tehov 
21. 12. středa SŠA Ústí nad Orlicí, Dukelská 313, 562 01 Ústí nad Orlicí  

22. 12. čtvrtek SŠP Olomouc, Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc 
napsat podle: viz. http://www.autoprofiteam.cz/ Školení AutoPROFITEAM            

 
Objednávku pošlete: 
1. e-mailem - autoprofiteam@apm.cz nebo 
 
2. Vašemu obchodnímu zástupci nebo  
 
3. předejte na nejbližší pobočce APM Automotive sro. 
 
Jméno a příjmení účastníků:  
 
………………………………………………………………………………tel ………………………….. 
 
………………………………………………………………………………tel ………………………….. 
 
Obchodní jméno firmy: 
 
IČO:………………….   DIČ: …………………   Adresa: …………………………………………………………………………………………. 
 
Tel: ……………………………………e.mail ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Platba: 
1. NA MÍSTĚ     
 
2. na účet č. 5439520267/0100, nebo na účet č.: 220272614/0300, nebo na účet č.: 5439520267/2400 
 
var.sym  VS: (IČO)………………………, Specifický symbol SS: B1 ,  z našeho účtu č. …………………………………………………… 
 
úhrnnou částku Kč ………………… 
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