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Szkolenia dotyczące samochodów ciężarowych, prowadzimy jako zbiorcze z trzech grup tj. układ napędowy, silnik 
i podwozie. 
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Tak, oczywiście. Aby sprostać rosnącym wymaganiom 
konieczna jest fachowa wiedza oraz wyposażenie 
warsztatów w narzędzia specjalistyczne.

To dotyczy również w dużej mierze produktów firmy 
Schaeffler, np. koło dwumasowe, sprzęgło SAC czy 
rozwiązanie naprawcze podwójnego sprzęgła, LuK 
RepSet 2CT (dwutarczowe sprzęgło suche).

Trudności w naprawach mogą pojawiać się w 
warsztatach samochodowych, w których mechanicy 
nie mają wystarczającej wiedzy dotyczącej napraw oraz 
wymaganych czynności diagnostycznych. 

W związku z tym, wprowadziliśmy do naszej oferty 
program szkoleniowy zapewniający niezbędną wiedzę 
i doświadczenie powiązane z naszymi produktami. 

Schaeffer oferuje swoim handlowym i branżowym 
partnerom szeroki zakres wiedzy w obszarze wszystkich 
oferowanych produktów. Dzięki przygotowanym 
eksponatom przedstawiamy uczestnikom w praktyce 
najnowsze rozwiązania techniczne i technologie 
wymiany oraz niezbędną wiedzę teoretyczną.

Twój Partner
Schaeffler

Czy ,,niezależne’’ warsztaty samochodowe są jeszcze w stanie naprawić 
nowoczesne samochody i zastosowane w nich przełomowe technologie?
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Co jest szczególnego w programie szkoleniowym Schaeffler?

Specjaliści dla fachowców 

Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych 
techników i mechaników samochodowych, którzy 
dostosowują się do indywidualnych potrzeb grupy 
docelowej od uczniów szkół samochodowych aż do 
mechaników pojazdów mechanicznych. 

Struktura modularna

Modularna, zorientowana na grupę docelową struktura 
szkolenia pozwala na dostosowanie treści szkolenia do 
indywidualnych potrzeb uczestników.

Zastosowanie wiedzy ze szkoleń w praktyce zawodowej

Wszystkie szkolenia techniczne składają się zarówno 
z teoretycznej jak i praktycznej części oraz ciekawych 
przypadków, które pozwalają uczestnikom na 
wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas naprawy w 
warsztacie.

Stale aktualizowane treści szkoleń

Wszystkie ważne informacje dotyczące rozwoju 
produktów oraz najnowsze rozwiązania technologiczne 
są na bieżąco wdrażane do programu szkoleniowego.

Korzyści i wartości dodane dla uczestników szkoleń

Uczestnicy szkoleń otrzymują dodatkową wiedzę w 
zakresie budowy i zastosowania produktów Schaeffler. 
Ta wiedza pozwoli mechanikom zwiększyć jakość swoich 
usług poprzez profesjonalne wykonanie napraw. 
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Kwestie organizacyjne

W jaki sposób partnerzy handlowi, zrzeszenia 
rzeczoznawców, szkoły samochodowe czy centra 
szkolenia zawodowego mogą zarezerwować szkolenie 
techniczne?

Aby zamówić szkolenie techniczne proszę kierować się 
bezpośrednio do Schaeffler Polska Sp. z o.o. lub do 
przedstawicieli handlowych przydzielonych do Państwa 
regionu. Tematykę oraz czas trwania szkolenia ustalamy 
z Państwem indywidualnie.

Gdzie odbywają się szkolenia, jak długo trwa szkolenie 
i w jaki sposób można zgłosić warsztat samochodowy 
na szkolenie?

W Katalogu Szkoleń znajdują się wszystkie tematy 
szkoleń Schaeffler dla produktów LuK, INA, FAG i Ruville 
wraz ze szczegółowym opisem oraz czasem trwania. 

Jeśli reprezentujesz warsztat i masz pytania dotyczące 
miejsca i sposobu rejestracji, skontaktuj się ze swoim 
dostawcą części. 

Jakie należy spełniać warunki - informacje dla 
organizatorów?

Aby zamówić realizację szkolenia należy zapewnić 
pomieszczenie szkoleniowe wyposażone w dostateczną 
liczbę miejsc dla uczestników (uzależnione od 
przewidzianej liczby uczestników), ekran oraz stoły do 
zaprezentowania eksponatów szkoleniowych. 

Szczegółowe pytania dotyczące ofert szkoleniowych 
proszę kierować do regionalnych przedstawicieli 
handlowych Schaeffler lub przesłać na adres:

Szkolenia Techniczne
Schaeffler Polska Sp. z o.o.
Budynek E
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa

Tel. +48 22 245 85 00
REPXPERT +48 22 245 85 55
aaminfo.pl@schaeffler.com 
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1.1.0 Dwumasowe koło zamachowe, układ sprzęgła, hydrauliczne systemy 
wysprzęglania (samochody osobowe i dostawcze) 

Tematyka szkoleń: 

• Przyczyny powstawania drgań skrętnych w silniku 
spalinowym czterosuwowym i ich wpływ na zespoły 
pojazdu

• Sposoby tłumienia drgań skrętnych w silniku 
spalinowym czterosuwowym 

• Cel stosowania dwumasowych kół zamachowych (DKZ)
• Różne rozwiązania DKZ
• Sprzęgła cierne 
• Różne rozwiązania konstrukcji docisków, tarcz i łożysk 

oporowych
• Sprzęgła z samoczynną kompensacją zużycia okładzin 

(SAC, TAC)
• Komponenty hydraulicznego układu sterowania 

sprzęgłem (pompy, siłowniki, CSC, AVU, PTL)

Zawartość:

• Budowa i zasada działania
• Technologia montażu (narzędzia specjalne)
• Diagnoza uszkodzeń, pomiary (przykłady 

rzeczywistych, uszkodzonych DKZ)

Cele szkolenia: 

• Zapoznanie się z budową DKZ i elementami sprzęgła
• Nabycie umiejętności diagnozy uszkodzeń i przyczyn 

ich powstawania
• Zapoznanie z technologią montażu

Czas trwania: 
ok. 7,0 godz.

Cena szkolenia: 
szkolenie bezpłatne

Liczba uczestników:
min. 10 - maks. 20

Teoria i praktyka

Grupy docelowe:

• Mechanicy
• Nauczyciele
• Rzeczoznawcy
• Pracownicy naukowi
• Uczniowie i studenci

1 Przeniesienie napędu
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1.1.1 Dwumasowe koło zamachowe (samochody osobowe i dostawcze)

Tematyka szkoleń: 

• Przyczyny powstawania drgań skrętnych w silniku 
spalinowym czterosuwowym i ich wpływ na zespoły 
pojazdu

• Sposoby tłumienia drgań skrętnych w silniku 
spalinowym czterosuwowym 

• Cel stosowania DKZ
• Różne rozwiązania DKZ

Zawartość:

• Budowa i zasada działania
• Technologia montażu
• Diagnoza uszkodzeń, pomiary 

(przykłady rzeczywistych, uszkodzonych DKZ)

Cele szkolenia:

• Zapoznanie się z budową DKZ
• Nabycie umiejętności diagnozy uszkodzeń i przyczyn 

ich powstawania
• Zapoznanie z technologią montażu

Czas trwania:
ok. 4,5 godz. 

Cena szkolenia:
szkolenie bezpłatne

Liczba uczestników:
min. 10 - maks. 20

Teoria i praktyka

Grupy docelowe:

• Mechanicy
• Nauczyciele
• Rzeczoznawcy
• Pracownicy naukowi
• Uczniowie i studenci
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1.1.2 Układ sprzęgła, hydrauliczne systemy wysprzęglania  
(samochody osobowe i dostawcze) 

Tematyka szkoleń: 

• Sprzęgła cierne 
• Różne rozwiązania konstrukcji docisków, tarcz i łożysk 

oporowych
• Tłumiki drgań w tarczy sprzęgła
• Sprzęgła z samoczynną kompensacją zużycia okładzin 

(SAC, TAC)
• Komponenty hydraulicznego układu sterowania 

sprzęgłem (pompy, siłowniki, CSC, AVU, PTL)

Zawartość:

• Budowa i zasada działania
• Technologia montażu (narzędzie specjalne)
• Diagnoza uszkodzeń, pomiary

Cele szkolenia: 

• Zapoznanie się z budową sprzęgła
• Nabycie umiejętności diagnozy uszkodzeń i przyczyn 

ich powstawania
• Zapoznanie z technologią montażu

Czas trwania: 
ok. 3,5 godz.

Cena szkolenia:
szkolenie bezpłatne

Liczba uczestników:
min. 10 - maks. 20

Teoria i praktyka

Grupy docelowe:

• Mechanicy
• Nauczyciele
• Rzeczoznawcy
• Pracownicy naukowi
• Uczniowie i studenci
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1.2.0 Moduł sprzęgła podwójnego 2CT do skrzyni biegów VW (typ DSG) 
1. i 2. generacji

Tematyka szkoleń:

• Manualna – równoległa (podwójna zrobotyzowana) 
skrzynia biegów (typu DSG)

• Podwójne sprzęgło suche
• Układ zasprzęglajacy
• System sterowania 
• Specyficzne rozwiązanie tłumika drgań

Zawartość:

• Strategia sterowania sprzęgła i skrzyni biegów
• Budowa i zasada działania sprzęgła i skrzyni biegów
• Diagnoza uszkodzeń sprzęgła
• Technologia montażu sprzęgła (narzędzia specjalne)
• Część praktyczna z prezentacją montażu/demontażu

Cele szkolenia: 

• Zapoznanie się z budową sprzęgła
• Nabycie umiejętności diagnozy uszkodzeń i przyczyn 

ich powstawania
• Zapoznanie się z technologią montażu

Czas trwania: 
ok. 6-7 godz. 

Cena szkolenia: 
zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami

Liczba uczestników:
min. 5 - maks. 12

Teoria i praktyka

Grupy docelowe:

• Mechanicy
• Nauczyciele
• Rzeczoznawcy
• Pracownicy naukowi
• Uczniowie i studenci
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1.2.1 Moduł sprzęgła podwójnego 2CT do skrzyni biegów Ranault, Ford 
(typ EDC/Power Shift)

Tematyka szkoleń:

• Manualna – równoległa (podwójna zrobotyzowana) 
skrzynia biegów (typu EDC i Power Shift)

• Podwójne suche sprzęgło
• Układ zasprzęglajacy
• System sterowania 
• Specyficzne rozwiązanie tłumika drgań

Zawartość:

• Strategia sterowania sprzęgła i skrzyni biegów
• Budowa i zasada działania sprzęgła i skrzyni biegów
• Diagnoza uszkodzeń sprzęgła
• Technologia montażu sprzęgła (narzędzia specjalne)
• Część praktyczna z prezentacją montażu/demontażu

Cele szkolenia: 

• Zapoznanie się z budową sprzęgła
• Nabycie umiejętności diagnozy uszkodzeń i przyczyn 

ich powstawania
• Zapoznanie z technologią montażu

Czas trwania: 
ok. 6-7 godz. 

Cena szkolenia: 
zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami

Liczba uczestników:
min. 5 - maks. 12

Teoria i praktyka

Grupy docelowe:

• Mechanicy
• Nauczyciele
• Rzeczoznawcy
• Pracownicy naukowi
• Uczniowie i studenci
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1.3.0 Sprzęgła i tłumiki drgań w układach przeniesienia napędu (traktory)

Tematyka szkoleń: 

• Sprzęgła pojedyncze i podwójne
• Docisk ze sprężynami śrubowymi i z centralną 

sprężyną talerzową
• Układy sterowania sprzęgłem
• Przeniesienia momentu obrotowego do wałka odbioru 

mocy (WOM) - tzw. bezpieczny WOM, przedni WOM
• Drgania skrętne w silnikach spalinowych 

czterosuwowych, tłumiki drgań skrętnych 

Zawartość:

• Budowa i zasada działania
• Technologia montażu
• Diagnoza uszkodzeń, pomiary

Cele szkolenia: 

• Zapoznanie się z budową sprzęgła
• Zapoznanie się z napędem bezpiecznym WOM
• Nabycie umiejętności diagnozy uszkodzeń i przyczyn 

ich powstawania
• Zapoznanie z technologią montażu

Czas trwania: 
ok. 2,5 godz.

Cena szkolenia: 
szkolenie bezpłatne

Liczba uczestników:
min. 10 - maks. 20

Teoria i praktyka

Grupy docelowe:

• Mechanicy
• Nauczyciele
• Rzeczoznawcy
• Pracownicy naukowi
• Uczniowie i studenci
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1.4.0 Sprzęgła i łożyska przekładni (samochody ciężarowe i autobusy)

Tematyka szkoleń: 

1.Sprzęgła cierne
• Różne rozwiązania konstrukcji tarcz, docisków, łożysk 

oporowych 
• Drgania skrętne generowane w silniku czterosuwowym 

i ich tłumienie 
• Tarcze sprzęgła o wydłużonym czasie eksploatacji 

HD30 Plus
• Układy sterowania sprzęgła
• Sprzęgło z samoregulacją TAC

2. Łożyska przekładni
• Obciążenia łożyska w przekładniach
• Różne zastosowanie łożysk (skrzynie biegów, mosty 

napędowe)

Zawartość:

• Budowa i zasada działania
• Technologia montażu 
• Diagnoza uszkodzeń

Cele szkolenia: 

• Zapoznanie się z układami sprzęgła i łożyskami 
przekładni

• Nabycie umiejętności diagnozy uszkodzeń i przyczyn 
ich powstawania

• Zapoznanie z technologią montażu

Czas trwania: 
ok. 2,5 godz.

Cena szkolenia: 
szkolenie bezpłatne

Liczba uczestników:
min. 10 - maks. 20

Teoria i praktyka

Grupy docelowe:

• Mechanicy
• Nauczyciele
• Rzeczoznawcy
• Pracownicy naukowi
• Uczniowie i studenci

1.3.0 Sprzęgła i tłumiki drgań w układach przeniesienia napędu (traktory)
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2 Silnik

2.1.0 Elementy napędu pasowego rozrządu i osprzętu silnika 
Elementy napędu łańcuchowego rozrządu silnika 
Elementy sterowania zaworami (samochody osobowe i dostawcze)

Tematyka szkoleń:

• Rolki napinające i prowadzące
• Napinacze
• Pasek zębaty i wielorowkowy
• Drgania skrętne wału korbowego
• Wolne koło pasowe napędu alternatora
• Tłumik wału korbowego, PYD (tłumik 

bezwładnościowo-cierny)
• Łańcuchy, koła zębate, napinacze, ślizgi
• Popychacze
• Dźwigienki zaworowe
• Wałek rozrządu
• Przestawiacze faz, sterowanie fazami rorządu
• Układ zmiennych faz rozrządu

Zawartość:

• Budowa i zasada działania
• Technologia montażu (narzędzia specjalne)
• Diagnoza uszkodzeń
• Część praktyczna dotycząca wymiany rozrządu na 

modelu szkoleniowym

Cele szkolenia: 

• Zapoznanie się ze specyfiką systemu napędu 
pasowego – rozrządu i osprzętu silnika, napędu 
łańcuchowego rozrządu, sterowania zaworami

• Nabycie umiejętności diagnozy uszkodzeń i przyczyn 
ich powstawania

• Zapoznanie z technologią montażu

Czas trwania:
ok. 6 godz.

Cena szkolenia: 
szkolenie bezpłatne 

Liczba uczestników:
min. 10- maks. 20

Teoria i praktyka

Grupy docelowe:

• Mechanicy
• Nauczyciele
• Rzeczoznawcy
• Pracownicy naukowi
• Uczniowie i studenci
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Tematyka szkoleń: 

• Rolki napinające i prowadzące
• Napinacze
• Pasek zębaty i wielorowkowy
• Drgania skrętne wału korbowego
• Wolne koło pasowe napędu alternatora
• Tłumik wału korbowego, PYD (tłumik 

bezwładnościowo- cierny)
• Łańcuchy, koła zębate, napinacze, ślizgi

Zawartość:

• Budowa i zasada działania
• Technologia montażu (narzędzia specjalne)
• Diagnoza uszkodzeń
• Część praktyczna dotycząca wymiany rozrządu na 

modelu szkoleniowym

Cele szkolenia:

• Zapoznanie się ze specyfiką systemu napędu 
pasowego – rozrządu i osprzętu silnika, napędu 
łańcuchowego rozrządu 

• Nabycie umiejętności diagnozy uszkodzeń i przyczyn 
ich powstawania

• Zapoznanie z technologią montażu

Czas trwania: 
ok. 3 godz.

Cena szkolenia: 
szkolenie bezpłatne

Liczba uczestników:
min. 10 - maks. 20

Teoria i praktyka

Grupy docelowe:

• Mechanicy
• Nauczyciele
• Rzeczoznawcy
• Pracownicy naukowi
• Uczniowie i studenci

2.1.1 Elementy napędu pasowego rozrządu i osprzętu silnika 
Elementy napędu łańcuchowego rozrządu silnika 
(samochody osobowe i dostawcze)
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2.1.2 Elementy sterowania zaworami (samochody osobowe i dostawcze)

Tematyka szkoleń:

• Popychacze, elementy podpierające, popychacze 
przełączalne

• Dźwigienki zaworowe
• Wałek rozrządu
• Przestawiacze faz, sterowanie fazami rorządu
• Układ zmiennych faz rozrządu

Zawartość:

• Budowa i zasada działania
• Technologia montażu 
• Diagnoza uszkodzeń

Cele szkolenia: 

• Zapoznanie się ze specyfiką systemu sterowania 
zaworami

• Nabycie umiejętności diagnozy uszkodzeń i przyczyn 
ich powstawania

• Zapoznanie z technologią montażu

Czas trwania:
ok. 2,5 godz.

Cena szkolenia: 
szkolenie bezpłatne

Liczba uczestników:
min. 10 - maks. 20

Teoria i praktyka

Grupy docelowe:

• Mechanicy
• Nauczyciele
• Rzeczoznawcy
• Pracownicy naukowi
• Uczniowie i studenci
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2.1.2 Elementy sterowania zaworami (samochody osobowe i dostawcze) 2.2.0 Pompy wody, inteligentne systemy chłodzenia i moduły regulacji 
temperatury (samochody osobowe i dostawcze)

Tematyka szkoleń:

• Układ chłodzenia, termostat
• Płyn chłodzący
• Pompy wody
• Sterowane pompy wody
• Regulacja temperatury
• TMM zarządzanie układem chłodzenia

Zawartość:

• Budowa i zasada działania
• Zalecenia dotyczące montażu
• Diagnoza uszkodzeń
• Nowe rozwiązania

Cele szkolenia:

• Zapoznanie się ze specyfiką systemu chłodzenia
• Nabycie umiejętności diagnozy uszkodzeń i przyczyn 

ich powstawania
• Zapoznanie ze specyficznymi wymaganiami 

dotyczącymi montażu

Czas trwania: 
ok. 3 godz.

Cena szkolenia: 
szkolenie bezpłatne

Liczba uczestników:
min. 10 - maks. 20

Teoria i praktyka

Grupy docelowe:

• Mechanicy
• Nauczyciele
• Rzeczoznawcy
• Pracownicy naukowi
• Uczniowie i studenci
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2.3.0 Komponenty napędu pasowego osprzętu silnika  
(samochody ciężarowe i autobusy)

Tematyka szkoleń:

Komponenty napędu pasowego osprzętu silnika:
• Rolki prowadzące, napinające
• Drgania skrętne wału korbowego
• Wolne koła alternatora

Zawartość:

• Budowa i zasada działania
• Technologia montażu 
• Diagnoza uszkodzeń
• Wiedza praktyczna i teoretyczna 

Cele szkolenia: 

• Zapoznanie się z komponentami napędu pasowego 
osprzętu silnika

• Nabycie umiejętności diagnozy uszkodzeń i przyczyn 
ich powstawania

• Zapoznanie z technologią montażu

Czas trwania:
ok. 1 godz.

Cena szkolenia: 
szkolenie bezpłatne

Liczba uczestników:
min. 5 - maks. 20

Teoria i praktyka

Grupy docelowe:

• Mechanicy
• Nauczyciele
• Rzeczoznawcy
• Pracownicy naukowi
• Uczniowie i studenci
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3.1.0 Łożyska kół jezdnych i przeguby napędowe  
(samochody osobowe i dostawcze)

Tematyka szkoleń:

• Łożyska koła i piasty (różne generacje łożysk)
• Przeguby półosi i osłony przegubów
• Łożysko ze spęczaniem obwiedniowym i łożysko 

z zazębieniem doczołowym
• Uszczelniacz o zmniejszonym tarciu (LFT)
• Czujniki ABS
• Rozwiązania naprawcze dla samochodów dostawczych 

i osobowych

Zawartość:

• Budowa i zasada działania
• Technologia montażu (narzędzia specjalne)
• Diagnoza uszkodzeń
• Część praktyczna – pokaz wymiany łożyska na modelu 

szkoleniowym

Cele szkolenia: 

• Zapoznanie się ze specyfiką budowy łożysk 
i przegubów

• Nabycie umiejętności diagnozy uszkodzeń i przyczyn 
ich powstawania

• Zapoznanie z technologią montażu

Czas trwania: 
ok. 3,5 godz.

Cena szkolenia: 
szkolenie bezpłatne

Liczba uczestników:
min. 10 - maks. 20

Teoria i praktyka

Grupy docelowe:

• Mechanicy
• Nauczyciele
• Rzeczoznawcy
• Pracownicy naukowi
• Uczniowie i studenci

3 Podwozie 

2.3.0 Komponenty napędu pasowego osprzętu silnika  
(samochody ciężarowe i autobusy)
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3.2.0 Zawieszenie i układ kierowniczy (samochody osobowe i dostawcze)

Tematyka szkoleń: 

• Układy osi kół jezdnych
• Elementy układu kierowniczego
• Zawieszenie kół jezdnych
• Drążki skrętne, stabilizatory

Zawartość:

• Budowa i zasada działania
• Technologia montażu (narzędzia specjalne)
• Diagnoza uszkodzeń

Cele szkolenia:

• Zapoznanie się ze specyfiką elementów zawieszenia 
i układu kierowniczego

• Nabycie umiejętności diagnozy uszkodzeń i przyczyn 
ich powstawania

• Zapoznanie z technologią montażu

Czas trwania:
ok. 3 godz.

Cena szkolenia:
szkolenie bezpłatne

Liczba uczestników:
min. 10 - maks. 20

Teoria i praktyka

Grupy docelowe:

• Mechanicy
• Nauczyciele
• Rzeczoznawcy
• Pracownicy naukowi
• Uczniowie i studenci
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3.2.0 Zawieszenie i układ kierowniczy (samochody osobowe i dostawcze) 3.3.0 Łożyska kół jezdnych, moduły łożysk  
(samochody ciężarowe i autobusy)

Tematyka szkoleń: 

Łożyska kół jezdnych:
• Obciążenia łożysk kół jezdnych
• Łożyska kół jezdnych, moduły łożysk

Zawartość:

• Budowa i zasada działania
• Technologia montażu 
• Diagnoza uszkodzeń

Cele szkolenia: 

• Zapoznanie się z łożyskami kół jezdnych 
• Nabycie umiejętności diagnozy uszkodzeń i przyczyn 

ich powstawania
• Zapoznanie z technologią montażu

Czas trwania: 
ok. 1 godz.

Cena szkolenia:
szkolenie bezpłatne

Liczba uczestników:
min. 5 - maks. 20

Teoria i praktyka

Grupy docelowe:

• Mechanicy
• Nauczyciele
• Rzeczoznawcy
• Pracownicy naukowi
• Uczniowie i studenci
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Notatki
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