UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

SKF TRAINING LAGERSCHADE
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: NIVRE Register-Experts in de branche Scheepvaart en Techniek
: Maandag 21 juni 2021
: 08.45 - 16.30 uur
: SKF, Meidoornkade 14, 3992 AE Houten
: € 356,00, exclusief BTW
:6

SKF Training Lagerschade
In deze training leer je de beschadigingsprocessen in lagers te begrijpen en de primaire oorzaak van het falen
te vinden met als doel om dit te voorkomen. De training is zeer praktisch gericht met “live” voorbeelden van
vroegtijdig uitgevallen lagers en een uitgebreid practicum schade-analyse oefeningen op beschadigde lagers.
Je kunt met de opgedane expertise tijdens de training een schadeanalyse maken op een door jezelf meegebracht uitgevallen lager.

Programma
08.45 uur
09.00 uur
09.15 uur
10.00 uur
10.45 uur
11.30 uur
12.30 uur
13.15 uur
14.15 uur
16.00 uur
16.30 uur

Aankomst (SKF vraagt of je 15 minuten voor aanvang aanwezig wilt zijn)
Aanvang
Lagertechnologie
Basis lagerschade herkenning
Loopsporen in lagers
ISO Classificaties en schadeanalyse
Lunch
ISO Classificaties en schadeanalyse (vervolg)
Practicum lagerschade analyse
Afsluiting
Einde training

In de bijlage tref je het volledige programma van de training aan.

Voorbeeld van een beschadigd lager meenemen
Je mag (eventueel) een eigen voorbeeld van een beschadigd lager meebrengen voor een lagerschade
analyse.

Permanente educatie
Aan deze cursus worden 6 PE-punten toegekend.

Aan en afmelden
Aanmelden kan uitsluitend in Extranet. Na aanmelding wordt er via Extranet een inschrijfbewijs verstuurd.
Afmelden kan kosteloos tot uiterlijk één week voor aanvang van de training. Binnen één week voor aanvang
brengen wij 50% van het bedrag in rekening. Zonder afmelding vooraf wordt het volledige bedrag voor
deelname in rekening gebracht.

Covid 19
Door SKF worden de Covid 19 maatregelen in acht genomen. In de bijlage tref je het SKF Corona Protocol
voor trainingen in Houten aan.

Als de training vol zit
Meld je aan in Extranet als geïnteresseerde als de training vol zit. Bij voldoende geïnteresseerden wordt de
training nogmaals georganiseerd.

