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ТЕХ-КО ООД

Теоретично и Практическо обучение - 
LuK двоен съединител за леки автомобили с 
трансмисия с двоен сух съединител.

Уникалната система на двоен сух съединител навлиза 
като първоначално вграждане в редица реномирани 
автомобилни производители.

Съединителите на LuK - RepSet® 2CT вече са тук, а за да 
бъде извършвана смяната на тази нова система безупречно 
и с гаранция от независимите сервизи, LuK организира 
специализирани курсове на обучения.

Уникално
ремонтно
решение!
Огромен
потенциал!

Теми/Съдържание Теоретична част:
  LuK Двоен Съединител
  Поглед към актуалните проекти и технологии
  Предимства на сухия двоен съединител
  Сух двоен съединител в 7-степенната скоростна кутия 
с директно превключване (VW Group)

  “Мехатроникс”
  Спецификации за безопасност
  Система на съединителя
  Специален тип на двумасов маховик

 Теми/Съдържание Практична част
  Решение за поправка от LuK - LuK RepSet® 2CT 
(технология двоен съединител)

  Демонтаж и монтаж на двоен съединител с 
използването на специален инструмент LuK

  Демонтаж, монтаж и настройка на системата на 
съединителя

  Инсталиране на двоен съединител и проверка на 
свободния ход на дисковете

  Успешен старт и работа

След това обучение, участникът ще знае за актуалните проекти, различните технологии и предимствата на сухия двоен 
съединител. Той ще знае основните функции на 7-степенната скоростна кутия с директно превключване, дизайна и 
механизма на двойния съединител, и как функционира. Той ще е запознат с отделните компоненти, тяхното описание и 
как функционират – например предаването на въртящ момент, силата на притискане, стабилизиране на аксиалната сила и 
регулиране на износване то. Той ще знае как да прилага и използва специалния инструмент за демонтаж и монтаж на LuK 
двоен съединител и как да заработи системата отново след монтажа. Той ще може да идентифицира факторите, водещи до 
неизправности и как да приложи превантивни действия, за да осигури нормалното функциониране на цялата система.

  Такса участник: 300 лева на човек, за втори човек от сервиз – 50% отстъпка - 150 лева.

Важно: Курсовете ще се провеждат в състав 5 до 10 участника, на 30.09.2014, 01.10.2014 и 02.10.2014.
Местоположението ще се определя при набирането на достатъчно желаещи. 
Продължителността на семинара е един ден.

За записване и повече информация относно мястото  на провеждане на обучението и 
начина на плащане се обадете на тел.+359 2 926 50 19 и 0886/66 80 10  
или на e-mail  boiko.nekezov@tech-co.net


