Hydrauliikka 2
18.-19.12.2018, Oulu

Antaa syventävät tiedot monimutkaisemmista
hydrauliikkajärjestelmistä sekä hydrauliikan
ohjauksesta ja –säädöstä.
Lisäksi kurssilla käsitellään hydrauliikkanesteet
ja tiivisteet sekä käyttöönottoon ja huoltoon
liittyvät asiat. Kokeneet mekaniikka-asentajat ja
kunnossapitohenkilöstö, jotka tarvitsevat
syvällisempää tietoa tai kertausta
hydrauliikkajärjestelmistä sekä järjestelmien
ohjauksista ja säädöistä. Odotuksena on, että
osallistujalla on hydrauliikan perustaidot.

Hydrauliikka 2
18.-19.12.2018, Oulu
Tiistai 18.12.
09.00

Kurssin avaus ja aamukahvi
Paavo Indrén

09.15

Hydrauliikkanesteet

10.15

Hydrauliikkatiivisteet
• Materiaalit
• Asennus ja huolto
• Säilytys

11.30

Lounas

12.15

Hydrauliikan perusteiden kertausta
Hydrauliikkajärjestelmän ohjaukset ja säädöt

14.00

Kahvi

14.15 – 16.00

Monimutkaisempia hydrauliikkajärjestelmiä – kaavioiden lukuharjoituksia

Keskiviikko 19.12.
08.15

Hydrauliikkajärjestelmän käyttöönotto
• Järjestelmään tutustuminen
• Järjestelmän puhtaus, täyttö ja huuhtelu
• Käynnistys
• Ilmanpoisto
• Toiminnan säätö
• Käynnin tarkkailu ja suodattimet

10.00

Kahvi

10.15

11.30

Hydrauliikkajärjestelmän huolto
• Päivittäiset tarkastukset
• Määräaikais- ja ennaltaehkäisevä huolto
• Huollossa tarvittavat laitteet
Lounas

12.15

Käytännön harjoittelua

14.00

Kahvi

14.15

Käytännön harjoittelua

15.30

Kertauskoe ja lopetus (Kokeeseen osallistuminen on vapaaehtoista)

Koulutuspaikka
POHTO
Vellamontie 12, Oulu
www.pohto.fi
Osallistumismaksu
Hinta 850 €, sisältää opetuksen, materiaalin
ja ruokailut koulutuspäivinä / aamukahvi
(ei aamiainen), lounas, päiväkahvi & pulla,
hedelmä.
Hintaan lisätään voimassa oleva alv.
Osallistumismaksu laskutetaan
vahvistuksen yhteydessä.
Lisätiedot
Kari Palokangas
puh. 050 407 8895
s-posti: kari.palokangas@pohto.fi
Tiina Vikström
puh. 050 570 9705
s-posti tiina.vikstrom@pohto.fi
Ilmoittautuminen
4.12.2018 mennessä puh. 010 8434 600,
s-posti: asiakaspalvelu@pohto.fi tai
www.pohto.fi

Peruutusehdot
Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään viikkoa
ennen kurssiaikaa, palautetaan hinnasta
50%. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista
ei maksua palauteta. Paikan voi tarvittaessa
luovuttaa toiselle henkilölle.
Majoitus
Osallistuja voi varata majoituksen POHTOn
Kortteeri-hotellista, yhteystiedot puh.
010 8434 600 tai s-posti
asiakaspalvelu@pohto.fi.
1 hh 66 e / vrk, sis. aamiaisen ja alv:n
2 hh 92 e / vrk, sis. aamiaisen ja alv:n.
Majoitusvarausten peruutuksista tulee
ilmoittaa vastaanottoomme viimeistään
vuorokausi ennen saapumista klo 16.00
mennessä, yhteystiedot puh. 010 8434 500
tai s-posti luotsi@pohto.fi. Peruuttamatta
jätetyistä varauksista veloitamme yhden
vuorokauden huonehinnan.

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

asiakaspalvelu@pohto.fi - www.pohto.fi
puhelin: 010 843 4500

