
 
 

Pozvánka na odborný seminář na téma: 

MOTOR 2  –  Přeplňování pístových spalovacích motorů 
Akreditované školení pro DVPP MŠMT Č.j.: 28713/2014 – 1 - 676 

 
Termín: viz. http://www.apm.cz/udalosti/   Školení AutoPROFITEAM 

Čas: od 9,00 hod -12,30 hod 

 

Přednáší: Jiří Pospíšil - školitel AutoPROFITEAM  APM – Automotive, tel.: 739 530 835 

 

Určeno pro: všechny, kteří potřebují získat nebo obnovit přehled v dané problematice, 

(prodejci, dílaři servisu, automechanici, učitelé) 

 

Forma školení: základní technické školení - seminář    

Rozsah školení: 3 hod                 Počet osob: 16

    

Cílem školení je:  

 Získat přehled v konstrukcích  

 Naučit se správně identifikovat turbodmychadlo 

 Obeznámit se s postupem diagnostiky a zásadami montáže 

 

Obsah a program školení:     

 Úvod, historie 

 Druhy přeplňování, rozdělení podle pohonu a konstrukce dmychadla 

 Dmychadla s pohonem výfukovými plyny 

 Twin-Scroll Turbo, Sekvenční biturbo, Turbo kompaundní motory 

 Kombinace turbodmychadla a mechanického kompresoru 

 Kompresor Roots, Eaton 

 Šroubové Lysholmovo dmychadlo 

 Spirální dmychadlo, G-dmychadlo 

 Turbokompresor 

 Přeplňování s využitím tlakových pulsací výfukových plynů – COMPREX  

 Nejčastější závady turbodmychadla a jejich příčiny 

 Pokyny pro montáž turbodmychadla 

 Turbodmychadlo – diagnostika poruch 

 Správná identifikace turbodmychadla 

 

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

 

http://www.apm.cz/udalosti/


ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA 

 

Přihlašujeme se na školení: MOTOR 2 -TURBO            

    

termín místo 
2. 11. středa VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, 

3. 11. čtvrtek SPŠ Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 
Otrokovice 

napsat podle:  viz. http://www.apm.cz/udalosti/    Školení AutoPROFITEAM  

  
 
1. e-mailem - autoprofiteam@apm.cz  

 

2. U Vašeho obchodního zástupce nebo na pobočce APM Automotive sro. 
 
Jméno a příjmení účastníků:  

 

………………………………………………………………………………tel ………………………….. 

 

………………………………………………………………………………tel ………………………….. 

 

Obchodní jméno firmy: 

 

IČO:………………….   DIČ: ………………… 

 

Adresa: ………………………………………………………………… 

 

Tel: ……………………………………e.mail ……………………………. 

Poukázali na účet č. 5439520267/0100, nebo na účet č.: 220272614/0300, nebo na účet č.: 5439520267/2400 

 

var.sym.(IČO)……………………… 

 

Specifický symbol TURBO  z našeho účtu č. …………………………………………………………………..  

 

úhrnnou částku Kč ………………… 

 

 

 

http://www.apm.cz/udalosti/
mailto:autoprofiteam@apm.cz

