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Naam bedrijf

Nederlands Instituut van Register Experts
Dé kwaliteitsgarantie in schade-expertise

Beste ingeschrevene,
Namens het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor deelname aan de bijeenkomst
Workshops ZM&T bij Diesel Büchli
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE-punten

: Motorvoertuigen, specialisme ZM&T
: woensdag 28 september 2016
: 16.00 uur - 21.00 uur
: Diesel Büchli B.V. - Fahrenheitstraat 35 - 3846 CC Harderwijk
:3

Deze bijeenkomst wordt de ingeschrevenen van het NIVRE in de branche Motorvoertuigen met het
specialisme ZM&T aangeboden door Diesel Büchli Harderwijk.
Vanaf de oprichting in 1971 heeft Diesel Büchli zich gestaag ontwikkeld en is uitgegroeid tot een
toonaangevende dieselspecialist met een uitstekende reputatie in binnen- en buitenland. Door continue te
investeren in mens en machine is Büchli een begrip geworden als het gaat over brandstofpompen en
verstuivers. Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd waardoor ook de modernste
inspuittechnieken en diagnosemethoden beschikbaar zijn. Downsizing van motoren brengt een hogere
complexiteit met zich mee. Hierdoor worden de uitdagingen in de storingsanalyses al maar groter. Diesel
Büchli heeft zich met zijn specialisme hierop volledig toegespitst.
Inhoud
Met maximaal 40 specialisten Zwaar Materiaal en Techniek neemt u roulerend deel (in kleine groepjes)
aan vier workshops:
1. Slijtage en storingen aan common rails systemen.
2. Schade door externe invloeden aan common rails systemen (bijv. benzine).
3. Roetfilterproblemen en oorzaken daarvan; tegendruk, dieselverdunning, vervuiling, AdBlue problemen.
4. Storingsdiagnose op 4-wiel proefstand met Volvo V60 hybride.
Uitleg over storingsdiagnose, herkenning van software aanpassingen doordat actuatoren (bijv. EGR of
regeneratie) niet worden aangestuurd.
Het programma
16.00 - 16.30 uur
16.30 - 16.45 uur
16.45 - 17.30 uur
17.30 - 17.35 uur
17.35 - 18.20 uur
18.20 - 19.00 uur
19.00 - 19.45 uur
19.45 - 19.50 uur
19.50 - 20.35 uur
20.35 - 21.00 uur

Ontvangst en registratie
Welkom en korte introductie van Diesel Büchli
Workshops
Wisselen van groepen
Vervolg workshops
Pauze met een eenvoudige maaltijd
Vervolg workshops
Wisselen van groepen
Vervolg workshops
Afsluiting en napraten

Dé kwaliteitsgarantie in schade-expertise

Parkeren
Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein van Diesel Büchli B.V.
Kosten
Deze bijeenkomst wordt de deelnemers van het NIVRE geheel kosteloos aangeboden.
Aan en afmelden
Er kunnen maximaal 40 NIVRE Register-Experts met het specialisme ZM&T deelnemen. Aanmelden geschiedt
uitsluitend via Extranet. U ontvangt een barcode als bewijs van inschrijving.
Bij voldoende plaats kunnen ook NIVRE Register-Experts uit de branche Motorvoertuigen zich inschrijven voor deze
bijeenkomst. Bij “overschrijving” zal echter voorrang worden verleend aan de NIVRE ingeschrevenen met het
specialisme ZM&T.
In geval van annulering dient u zichzelf tijdig in Extranet af te melden. Indien u zich in het geheel niet
van te voren afmeldt zijn wij genoodzaakt € 25,00 (excl. BTW) in rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding
binnenkort tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,
Secretariaat NIVRE

