
                  
Pozvánka na odborný seminář na téma: 

BRZDY 2 – Mechanika a hydraulika 
Akreditované školení pro DVPP MŠMT Č. j.: 37737/2014 –1 - 882 

 
Termín: viz. h http://www.apm.cz/udalosti/   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: účastníci získají přehled pro správnou identifikaci brzdového systému  

zopakují si vyhledávání správných dílů, teoreticky se připraví k systematickému hledání 

příčin vzniku poruch a ke zvládnutí oprav brzdových systémů, získají přehled pro výběr 

zkušebního zařízení a speciálního nářadí pro opravu a seřízení brzdových systémů 

 

Obsah a program školení:     

 Zahájení školení a prezence účastníků, obeznámení s obsahem a cílem školení. 

Seznámení se společností a lektorem, technickým zajištěním, harmonogramem a 

organizací průběhu školení v modulu Brzdy, seznámení s podmínkami vydání 

osvědčení;  

 Historie, mezinárodní předpisy, Pascalův zákon, kolové třecí brzdy;  

 Bubnové brzdy – konstrukce, typy;  

 Kotoučové brzdy – konstrukce, typy; Brzdové kotouče, brzdové obložení; Parkovací 

brzdy – konstrukce, typy;  

 Brzdové systémy – brzdové okruhy; Zařízení pro přenos sil – lanka, táhla, pedály, 

páky, brzdová vedení, hadicová brzdová vedení, pružná ocelová vedení;  

 Brzdová kapalina – požadavky na kvalitu, rozdělení podle norem; Posílení účinku brzd 

– podtlakové posilovače, hydraulické posilovače, elektrické posilování, brzdový 

asistent;  

 Regulační členy brzdových systémů – hlavní brzdový válec, brzdové válce kol, 

omezovače brzdového tlaku, zátěžové regulátory,  

 Přehled systémů ABS; Katalogy a vyhledávání dílů 

 Ověření znalostí testem; vyhodnocení testů; vydání osvědčení, vyplnění dotazníku  

 
Organizační údaje :   
Cena s DPH: 1 700,- Kč za osobu, člen AutoPROFITEAM    500,- Kč nebo bodů 
(včetně oběda a malého občerstvení v hodnotě 150. -Kč), 
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ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA 

Přihlašujeme se na školení:  BRZDY 2       

termín místo 

6. 10. čtvrtek SŠ – COP TH, Poděbradská 1, 190 00 Praha 9,  
13. 10. čtvrtek VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, 

9. 11. středa SOU Toužim, Plzeňská 330, 364 11 Toužim 
10. 11. čtvrtek SŠA Ústí nad Orlicí, Dukelská 313, 562 01 Ústí nad Orlicí  
napsat podle: viz. http://www.apm.cz/udalosti/    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: B2 ,  z našeho účtu č. ……………………………………………………………… 
 
úhrnnou částku Kč ………………… 
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