
PRIJAVE 
pošljite najkasneje 7 dni pred izbranim terminom na 
priloženi prijavnici na e-naslov izobrazevanje@gmt.si.

Kavo in rogljiček dobrodošlice, teoretično in praktično usposabljanje,
kosilo med glavnim odmorom, podporno gradivo in certifikat.

DODATNE 
INFORMACIJE
Primož Rožnik
izobrazevanje@gmt.si
031 404 400

Prijave so omejene na 10 udeležencev za vsako lokacijo. 
Ker želimo izobraževanje za vse prisotne izpeljati na najvišjem 
nivoju, vas prosimo za pravočasno prijavo. Hvala! 

3. 7. 2019, 
SREDA

4. 7. 2019, 
ČETRTEK

Tehnično in praktično usposabljanje
LuK 2CT bo vodil tehnični inštruktor g. Darko Pucko.

 

Avto Akademija, Noršinska 31, Murska Sobota (Koda: GMTLUK1)
USPOSABLJANJE SE ZAČNE OB 9:00 IN TRAJA DO 17:00.  

 B&B izobraževanje, Letališka cesta 16a, Ljubljana (Koda: GMTLUK2)
USPOSABLJANJE SE ZAČNE OB 9:00 IN TRAJA DO 17:00.  

KOTIZACIJA ZA UDELEŽENCA USPOSABLJANJA LUK 2CT ZNAŠA 150 € + DDV IN ZAJEMA:  

ZAMENJAVA SUHE DVOJNE SKLOPKE 
MENJALNIKOV VW Group DSG
IN Audi S-Tronic 

NADGRADITE SVOJE ZNANJE
IN PRIDOBITE CERTIFIKAT.



 

Na seminarju se boste udeleženci seznanili z aktualnimi projekti, različnimi tehnologijami in prednostmi suhega siste-
ma dvojne sklopke. Spoznali boste osnovne funkcije 7-stopenjskega menjalnika z direktnim prestavljanjem, zasnovo 
in montažo suhe dvojne sklopke ter način njenega delovanja. Spoznali boste posamezne sestavne dele, njihove opise 
in naloge (prenos navora, omogočanje razpoložljive tlačne sile, stabiliziranje aksialne sile in prilagoditev obrabe). 
Naučili se boste,  kako uporabljati posebno orodje LuK za odstranjevanje in nameščanje dvojne sklopke LuK 2CT ter 
kako ponovno nastaviti sistem po namestitvi.

Po usposabljanju boste znali prepoznati dejavnike, ki privedejo do okvare ter izvajati preventivne ukrepe, s katerimi 
boste zagotovili, da celoten sistem deluje normalno še naprej.

LuK Dvojna Sklopka 2CT
• Pregled trenutnih projektov in tehnologij
• Prednosti suhega sistema dvojne sklopke

Suha dvojna sklopka v 7-stopenjskem menjalniku
z direktnim pretikanjem (skupina VW)
• Oblika in način delovanja (shematični diagram)
• Mehatronika krmiljenja
• Varnostne specifikacije

Sistem vklopa sklopke
• Oblika in kako deluje

Poseben tip vztrajnika z dvojno maso
• Oblika in kako deluje

VSEBINA TEORETIČNEGA DELA USPOSABLJANJA: VSEBINA PRAKTIČNEGA DELA USPOSABLJANJA:

• Rešitev za popravilo s strani LuK – LuK RepSet      
2CT (Tehnologija Dvojnih Sklopk)

• Odstranitev in namestitev dvojne sklopke s 
posebnim orodjem LuK

• Odstranitev, namestitev in nastavitev sistema 
vklopa sklopke

• Namestitev dvojne sklopke in preverjanje zračno-
sti lamel sklopke

• Uspešen zagon in delovanje

V Evropi trenutno vozi že več kot 20 milijonov vozil 
z menjalniki z dvojno suho sklopko 2CT.

PODJETJE/ORGANIZACIJA:

NASLOV:                              

E-NASLOV:                                            TELEFON:

DAVČNA ŠTEVILKA:

UDELEŽENCI:

PRIIMEK, IME:                      PRIIMEK, IME:

 

                

PRIJAVNI OBRAZEC                                                       

Podpisani se strinjam, da podjetje GMT d. o. o. (oz. njegov pravni naslednik) zbira, obdeluje in shrani moje osebne podatke z namenom prijave na izobraževanje. 
Posredovani podatki (ime, priimek in elektronski naslov) bodo uporabljeni izključno za prijavne formalnosti, izstavitev računa, vodenje evidence udeležencev, izdajo 
potrdila o udeležbi in stik z mano za namene izobraževalnega dogodka (obveščanje o morebitnih spremembah, posredovanje gradiva in pomembnih informacij, poveza-
nimi z izobraževanjem). 
Organizator tehničnega izobraževanja GMT d. o. o. se zavezuje, da bodo moji posredovani podatki v sklopu prijave skrbno obdelani, shranjeni in varovani v skladu z 
zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP, R. list 59/2001) in splošno uredbo EU o varstvu podatkov – GDPR. S podatki se bo ravnalo skrbno in etično in se ne bodo 
posredovali tretjim osebam. Uporabljeni bodo izključno za zgoraj navedene aktivnosti. 
Na mojo zahtevo se lahko vaši podatki kadarkoli izbrišejo iz evidence. 
Posameznik ima pravico do izbrisa osebnih podatkov (npr. če pravna podlaga v pravu Evropske unije ali Republike Slovenije za njihovo obdelavo in hrambo ne obstoji več), 
pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov ali njihov popravek, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem 
organu zoper upravljavce. Nadzorni organ v Republiki Sloveniji je informacijski pooblaščenec. Zahtevo za izbris podatkov iz evidence lahko kadarkoli posredujem na: 
info@gmt.si.

Kotizacijo izobraževanja v višini 150,00 € + DDV/osebo nakažite 
najkasneje 3 dni pred izbranim datumom izobraževanja. 
TRR SI56 0312 5100 0566 970 (SKB d.d.) ali
TRR SI56 2900 0005 0676 440 (UNICREDIT BANK d.d.)
Sklic: SI00 in vaša šifra kupca
Namen plačila: IZOBRAŽEVANJE GMT – ADEL

V primeru odpovedi udeležbe vam bomo ob pisni odjavi na 
e-naslov izobrazevanje@gmt.si najkasneje 3 dni pred 
izbranim datumom izobraževanja celoten znesek vrnili.
V primeru zapoznele odjave vam vplačane kotizacije ne bomo 
vrnili in ob neplačilu znesek izterjali.

Koda usposabljanja:

Datum prijave:                       Podpis in žig:

Bodite med prvimi pripravljeni na servisne posege na njih.
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