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INFORMACJA O SZKOLENIACH – WIMAD SP. J. 

MIEJSCE:  UL. STRACHOCIŃSKA 27, 51-511 WROCŁAW   

 Nowoczesny Ośrodek szkoleniowy otwarty przez WIMAD we współpracy . 

z firmami HUNTER Engineering Company, ROTARY Lift oraz HOFMANN MEGAPLAN.. 
 

SZKOLENIA: 

 

 

 

Geometria bezpieczeństwa 

▪ Pomiar i regulacja geometrii ustawienia kół 

(praktyka na kilku pojazdach i teoria). 

▪ Interpretacja pomiarów. 

▪ Kalibracja czujnika kąta skrętu (SAS). 

Szkolenie jest oparte na zaleceniach producentów samochodów.  

Wskazuje też na różnice w procedurach pomiarowo-regulacyjnych 

największych na świecie koncernów samochodowych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wykrywanie i eliminacja drgań związanych z kołem samochodowym 

▪ Wykorzystanie i warunki pomiaru siły promieniowej oraz osiowej opony. 

▪ Omówienie wszystkich niejednorodności koła generujących jego drgania.  

▪ Interpretacja i praktyczne wykorzystanie wyników pomiaru. 

Zajęcia pokazują sposób postępowania, którego celem jest wyeliminowanie 

reklamacji klientów na usługi związane z wymianą opon oraz optymalizację 

czasu koniecznego do pełnej obsługi koła. 
 

 

Szkolenie marketingowe 

▪ Zwiększenie efektywności serwisu samochodowego.  

Szkolenie przedstawia dodatkowe korzyści z wykorzystania stanowiska 

do szybkiego przyjęcia pojazdu na przykładzie 10 badanych w czasie 

rzeczywistym samochodów.  
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» Szkolenia realizowane są w formie 

warsztatowych zajęć praktycznych 

popartych zajęciami teoretycznymi.  

» Istnieje możliwość indywidualnego 

dopasowania poziomu szkolenia 

(podstawowy, zaawansowany) do 

wiedzy uczestników.  

» Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych inżynierów z dziedziny 

mechaniki samochodowej, będących czynnymi diagnostami w SKP. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

» Program ośrodka szkoleniowego obejmuje również nieodpłatne szkolenia 

z obsługi i bezpiecznego wykorzystania maszyn dla nowych właścicieli 

urządzeń zakupionych w Wimad Sp. j. 

» Dla zainteresowanych warsztatów samochodowych oferujemy również 

bezpłatną prezentację urządzeń naszych dostawców. 

» Dokonujemy ekspertyz dotyczących geometrii ustawienia kół, a także 

problemów związanych niejednorodnościami opon samochodowych. 

 

Zapisy za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkolenia@wimad.com.pl 

Dodatkowe informacje dotyczące szkoleń – tel.: 602 642 506  

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniach. 

Zenon Majkut 

 wspólnik WIMAD Sp. j. 

KOSZT SZKOLEŃ 

 

 1-2 UCZESTNIKÓW 450,- ZŁ NETTO (OSOBA), 

 3 I  WIĘCEJ UCZESTNIKÓW 350,- ZŁ NETTO (OSOBA). 
 

Cena dotyczy jednodniowego całodziennego szkolenia  

dla jednej osoby wraz z materiałami szkoleniowymi oraz obiadem. 

Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności 

będących przedmiotem szkolenia. 

TERMINY SZKOLEŃ:  

temat 1 – środa, 

temat 2 – czwartek, 

temat 3 – piątek, 

każdego tygodnia. 
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