(Kandidaat) Register-Experts
branche Motorvoertuigen

Rotterdam, 28 januari 2013
Betreft: Uitnodiging applicatietraining Motorrevisie

Geachte (kandidaat) Register-Expert,
De commissie Permanente Educatie van de branche Motorvoertuigen streeft ernaar om twee keer
per jaar voor u een applicatietraining te arrangeren. Dit jaar gaan we van start met een
applicatietraining

MOTORREVISIE
Inhoud
De training is gericht op motortechniek, motorschades en het reviseren van een motor. Er wordt diep
in de techniek gedoken en er kunnen zelfs “vieze handen” gemaakt worden.
Programma
15.00 uur - 15.15 uur
15.15 uur - 15.30 uur
15.30 uur - 16.00 uur
16.00 uur - 18.15 uur
18.15 uur - 19.00 uur
19.00 uur - 20.30 uur
20.30 uur

registratie
opening/voorstel Mannessen en start film “gek op wielen”
algemene theorie
deelprogramma’s
pauze met buffet
vervolg deelprogramma’s
afsluiting met een kijkje bij een klassiek voertuig “American LaFrance”

Het programma is opgedeeld uit vijf deelprogramma’s van elk drie kwartier:
1. algemeen beeld van diverse motorschades

kijkje in het “brokstukken” kabinet
2. cilinderkop

koppakking (problemen)

testen van een cilinderkop op lekkage

kop vlakken

kleppen incl. slijpen

geleiders vervangen

harde klepzittingen
3. krukas

beschadigingen

slijpen en/of polijsten

excenter slijpmachine

slijpradiuskrukaslagers

lagerspeling
4. motorblok / cilindervoeringen

slijtage beelden

verschil gietijzer en aluminium blok

bijzondere hoonstructuren

oppervlakte ruwheid

plaatsen van reparatie sleeve
5. dieseltechniek
 commonrail
 verstuivers

Informatie
Deze training wordt verzorgd door Mannessen Engines Motorrevisie.
Motorrevisie begint met kennis. Deze kennis begint bij Mannessen al in de jaren '70, en niet alleen
van oldtimers, maar ook van de meest moderne auto- en motortechniek.
In de revisiebranche is directeur Henk Mannessen in 2006 gekozen als voorzitter van de BOVAG,
afdeling VNM (Verenigde Nederlandse Motorenrevisiebedrijven). Daarmee staat Henk Mannessen
niet alleen aan het hoofd van zeven gespecialiseerde revisiemonteurs, maar mag hij ook leiding
geven aan het samenwerkingsverband van gespecialiseerde motorrevisiebedrijven.
Data
De trainingen vinden plaats op:
 Dinsdag 05 maart 2013
 Maandag 11 maart 2013 *(optioneel)
 Maandag 22 april 2013 *(optioneel)
* Per cursusdag kunnen er 35 personen deelnemen. Indien niet alle cursusdagen vol zitten, zal het
NIVRE de ingeschrevenen (in overleg) inplannen op een andere cursusdag.
Locatie
Mannessen motorrevisie
Sterrenbergweg 27
3769 BS Soesterberg
Kosten
De kosten bedragen € 170,00, exclusief BTW en inclusief buffet en deelnamebewijs.
Permanente Educatie
Deze cursus is beoordeeld op 15 opleidingspunten. Na het afronden van de training ontvangt u een
deelnamebewijs van Mannessen Engines Motorrevisie.
Deelname
Per training kunnen maximum 35 personen deelnemen.
Aanmelding en annulering
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding ontvangt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging.
In geval van annulering kunt u zich eveneens middels Extranet afmelden. Na afmelding ontvangt u
automatisch een e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van
het evenement wordt u 50% van het bedrag in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet
afmeldt, zijn wij helaas genoodzaakt u het volledige bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Gezien het beperkte aantal plaatsen en de te maken kosten, willen wij u met klem verzoeken uzelf - in geval van
annulering – tijdig af te melden. Wellicht biedt u hiermee een “collega” toch een kans deel te kunnen nemen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw aanmelding graag
tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Commissie Permanente Educatie
Branchegroep Motorvoertuigen

