De bekende trainingen Hydrauliek, Motoren en Electro zullen bij voldoende inschrijvingen weer van start gaan in
najaar 2019. Indien u eerder één van deze trainingen heeft gevolgd, dan worden er speciaal voor u gevorderde
opdrachten klaargezet die in de praktijk uitgevoerd kunnen worden. Tevens is het mogelijk dat u zelf onderdelen/
machines meeneemt naar deze training en hier uitleg of tips over kunt krijgen.

TRAINING TREKKER PLANNING
In deze training leert u een gedegen revisieplan te maken.
Deze kennis is ook toepasbaar voor een geslaagde
aankoop. U gaat zelfstandig een inspectie uitvoeren waarbij
u de tractor beoordeeld op alle hoofdonderdelen zoals:
Stuurinrichting, Motor, Koppeling, Transmissie, Hefinrichting,
Hydrauliek, Remmen, Opbouw en Elektra. U krijgt Tips en
Tricks over hoe u een goed plan maakt bij het
repareren, reviseren en opknappen van uw trekker of
machine. Het is mogelijk eigen materiaal mee te nemen.

TRAINING TREKKER OPBOUW EN
TRANSMISSIE
In deze training verdiepen we ons in de opbouw en de
transmissie van de tractor. Aan bod komen de
hoofdonderdelen: Stuurinrichting, Koppelingen, Remmen,
Wielen en Banden, Transmissie en de Opbouw.
U leert de grondbeginselen zodat u afstellingen en
eenvoudige reparaties uit kunt voeren. Het is mogelijk om
eigen materiaal mee te nemen.

TRAINING PLAATWERKEN
In deze training leert u eenvoudige plaatwerkreparaties uit te
voeren. Tevens komen Lasmethodes, het uitdeuken, strak
maken van plaatwerk en voor-behandel methoden aan bod.
Het is mogelijk eigen materiaal mee te nemen.

TRAINING ELECTRO
U maakt kennis met het elektrische systeem van een trekker
en leert afzonderlijke componenten aan te sluiten en door te
meten. Tevens gaat u werken met een aantal vuistregels
zodat u beter inzicht krijgt in
het beoordelen van een startmotor, accu en dynamo.
Deelnemers die eerder hebben deelgenomen krijgen aparte
praktijkopdrachten om aan te werken. Het is mogelijk eigen
materiaal mee te nemen.

TRAINING MOTOREN
U leert het principe van de motor kennen in deze opleiding.
Tevens leert u kleine reparaties en onderhouds
werkzaamheden uit te voeren zoals kleppen stellen,
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vervangen van filters, ontluchten van dieselbrandstofpomp,
afstellen van ontstekingssysteem etc. Tevens
krijgt u handige praktijk tips en tricks mee. Evenals alle
andere OTMV trainingen is het mogelijk om eigen materiaal
maar ook technische vragen mee te nemen naar deze
training. Deelnemers die eerder hebben deelgenomen
krijgen naar wens aparte praktijkopdrachten.

TRAINING HYDRAULIEK
Tijdens deze training dag leert u het hydraulische systeem
op een graafmachine of trekker kennen. Diverse
componenten worden besproken en u gaat een eigen
systeem opbouwen op een speciaal ingericht testbord.
Tevens leert u met eenvoudige hulpmiddelen om een
hydrauliek systeem te beoordelen en af te stellen.
Tijdens deze training kunt u eigen materiaal meenemen en
vragenstellen. Deelnemers die eerder hebben deelgenomen
aan deze training krijgen naar wens aparte verdiepende
praktijk opdrachten.
Bij alle trainingen krijgt u een hand-out met achtergrond
informatie mee. Tevens is koffie, thee en de lunch
inbegrepen.

Locatie
Locatie : Aeres Tech Expertisecentrum Mobiele Techniek in
Ede.

Trainingsduur
Trainingsduur : 1 dag.

26 Oktober
16 November
30 November
18 Januari
1 Februari
15 Februari
29 Februari

Trekker Planning
Electro
Hydrauliek
Motoren
Plaatwerken
Trekker Opbouw en transmissie
Trekker Planning

Aanmelden : trainingen@otmv.nl

