
 

   

Firma: _____________________________________   Deltagernavn: _____________________________________

Adresse: ___________________________________     Postnr.: _________ By: ______________________________

Tlf.:     _____________________________________ E-mail: ___________________________________________ 

OBS. Tilmelding er bindende, afbud skal ske senest 14 dage inden kursusstart 
         
       

Program

 
  
 

Dag 1:
09.00 - 09.15 Velkomst  

09.30 - 14.00   Alment lejekendskab  
   - Gennemgang af forskellige lejetyper 
     og lejehuse 
   - Opbygning af betegnelser
   - Betydning af efterbetegnelser

14.00 – 15.00   SKF’s interaktive værktøjer

15.00 – 16.00   Smøring af rulningslejer
    - Hvor tit skal vi eftersmøre?
  - Hvor meget skal vi eftersmøre? 
    - Hvilket fedt bør anvendes?
Dag 2:
08.30 – 12.00 Smøring af rulningslejer - fortsat fra dag 1

12.30 - 16.00   Montage - Demontage
  - Teori, forberedelse og praktiske opgaver

Dag 3: 
08.30 - 10.00   Tilstandsovervågning 
  - Intro til vibrationsmålinger
  - Praktiske opgaver

10.00 – 14.00    Lejeskader 
  - Teori om lejeskader
  - Eksempler på lejeskader   
  - Opgaver i lejeskader

14.00 – 15.00    Spørgsmål og evaluering   
  

Efterår 2013:
Uge 38. 17. - 19. september 2013:   ____
Uge 44. 29. - 31. oktober      2013:   ____
Uge 48. 26. - 28. november  2013:   ____ 

Forår 2013
Uge  9.  26. - 28. februar  2013:  ____
Uge 16. 16. - 18. april  2013:  ____

SKF lejekursus

3 dages teori og praktisk uddannelse i montageteknik, 
smøring, alment lejekendskab og lejeskader, hvor formålet
er at afhjælpe problemer med maskiner og opnå maksimal 
driftssikkerhed og produktivitet.

Deltagere
Kurset henvender sig først og fremmest til drifts-,
vedligeholds-, service-, og værkstedspersonale, som
arbejder med rulningslejer i praksis. 

Kursusmål
- At opnå generelt kendskab til lejetyper, efterbetegnelser
   og anvendelse.
- At anvende SKF’s interaktive værktøjer.
- Gode kundskaber om korrekt smøring.
- Omsætte teoretisk viden om montering af lejer til praksis.
- Godt kendskab til lejeskader, årsager, virkninger og løsning. 

Deltagerantal pr. kursus: Min. 4 – maks. 16 personer.  

Pris
Pris pr. person, 3 dages kursus DKK 6.250,-. Prisen er
inkl. frokost m.v. men ekskl. evt. hotelophold (ved mere 
end en person pr. firma tilbydes pris DKK 5.000,- 
pr. person).

Sted
SKF Danmark A/S, Stamholmen 151, 7. 
2650 Hvidovre
Tlf.: 43 43 66 33

Kursusleder
Keld Bredahl, applikationsingeniør

 

Tilmelding:  Fax til: 43966330 eller e-mail: lene.visti@skf.com  

Hotel:  Sæt kryds, hvis SKF skal hjælpe med hotelbestilling: _______

Indhold


