IS UW WERKPLAATS KLAAR VOOR DE TOEKOMST?
De ontwikkelingen van de elektronica in de motorfietstechniek gaan razendsnel. Het is belangrijk om stil te staan bij vraag of de kennis in uw werkplaats nog voldoende is om snel en accuraat diagnose te stellen.
GMTO heeft samen met de motorfietsbranche een training ontwikkeld die
praktisch alles omvat wat u nodig heeft om gericht diagnose te stellen aan
de moderne injectie en ontstekingssystemen.

In de vierdaagse training komen de volgende zaken aan bod;
- Opfrissing elektro zoals: Wet van Ohm, spanningsdelers, stroomdelers, halfgeleiders, duty cycle etc.
- Schema lezen en V-4 meting.
- Werking sensoren zoals: TPS, MAP, toerental en positie sensoren,
Knock sensor, Lambda sensoren etc.
- Werking actuatoren zoals: Benzinedruk regelaars, stationair regelingen met stappenmotor en stelmotoren, injectoren, bobines etc.
- Werking systemen, Drive by Wire, katalysator, ECU etc.
- Meten met de multimeter en LED-tester, uitgebreid met demonstraties
van bijbehorende scopebeelden.
- Zelf diagnose stellen door te meten aan de verschillende motorfietsen
waar storingen zijn ingebouwd.
- Werken met de TEXA-uitleesapparatuur.
- U leert de meetmethodes voor de verschillende componenten en u
weet wat u wel en niet kunt verwachten bij het meten. Het interpreteren
van de metingen blijkt vaak moeilijk voor de monteurs, ook hier gaan
we uitgebreid op in.

De trainingen vinden plaats van november tot en met februari op verschillende locaties en data in Nederland en België.
Alle trainingen zijn van 13.00 uur tot 19.30 uur. Voor eten en
drinken wordt gezorgd.
Voor aanmelden of meer informatie kunt u een mail sturen
naar driesjongejan@gmto.nl, wij nemen dan contact met u
op.

GMTO is een van de toonaangevende opleiders van de Benelux in de automotive branche. Al meer dan 30 jaar verzorgen ze elektronica trainingen voor auto en truck monteurs.
De naam zegt het al, GMTO staat voor Gerichte Motor Technische Opleidingen.
Vanaf 2020 zijn daar dus ook de trainingen voor de motorfietstechniek bijgekomen. De trainingen zijn samen met de
motorfietsbranche ontwikkeld en worden ook gegeven door
trainers die zelf in de motorfietstechniek werkzaam zijn.

