Utbildning Automatlådor
Service/felsökning automatlåda

Specialutbildning om DSG, CVT och automatlådor
När konkurrensen är hård så gäller det att utmärka sitt företag.
Oljebyten behövs i mycket större omfattning än vad som verkligen sker och stora belopp kan både sparas
och tjänas av att lönsamma servicearbeten utförs. Vi kan lära er hur ni enkelt kan höja beläggningen, öka
lönsamheten samt merförsäljningen och dessutom bli kundernas förstaval.
Vi arrangerar med jämna mellanrum vår mycket uppskattade utbildning om DSG, CVT och automatlådor på
orter runt om i Sverige. Kursen vänder sig i första hand till bilmekaniker som har grundläggande kunskap
om drivlina och allmän felsökning men även kundmottagare och verksamhetsledare har behållning av
utbildningen.

Kursinnehåll








Automatlådans konstruktion och funktion
Underhåll och identifiering av fordon som riskerar växellådshaveri
Felsökning/diagnostik
Praktiska tips inför växellådsbyte
Genomgång av DSG-lådans konstruktion och funktion samt byte av koppling
Genomgång av CVT-lådans funktion.
Spolning/service (praktisk övning med spolmaskin)

Mål
Vårt mål är att kursdeltagaren efter utbildningen framgångsrikt ska kunna sälja in och hantera oljeservice,
samt kunna utföra felsökning och byte av DSG, CVT och automatlådor. Utbildningen hjälper kursdeltagaren
att förstå och undvika vanliga fel inom berörda områden och tillhandahåller lathundar som kan användas i
framtiden. Kunskaperna är ett komplement till de anvisningar som biltillverkare tillhandahåller.

Kurskalender
www.hellstenvaxellador.se/kurskalender
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Pris
Pris
Kontakt

2 600 kr exkl. moms*. Lunch och fika ingår.
Jean Kjellsson 0300-40 43 11

* Fri avbokning senast 3 veckor före kursens genomförande. Avbokning tidigare än 2 vardagar före kursdatum debiteras
50% av ordinarie kursarvode. Vid frånvaro utan avbokning debiteras fullt kursarvode (ordinarie pris).

Anmälan
Anmäl via telefon 0300-742 20 eller per e-post sales@hellstenvaxellador.se alternativt lämna in bifogade
intresseanmälan till representant från Hellsten Växellådor AB.

Om Hellsten växellådor AB
Hellsten växellådor AB har sedan början av 80-talet drivit specialistverksamhet inom växellådor och
automatlådor och vi har under åren etablerat oss som en av de mest kunniga inom området.
Vi erbjuder de flesta olika typer av växellådor som finns på marknaden, både manuella och automat, till bra
pris. Vår kunniga personal hjälper dig säkerställa att produkten du beställer passar till just din bil och om du
behöver hjälp med problemlösning så står vår erfarna support redo. Att göra affärer med Hellsten
växellådor AB är det smartaste valet för dig som söker en snabb, smidig och prisvärd lösning.
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