#130784

#FIETSEN, BROMFIETSEN EN MOTO'S

HERSTELLEN VAN FIETS- EN MOTORFIETSFRAMES

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 332,75 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
De verkoop van fietsen, motor- en bromfietsen met frames gemaakt uit speciale materialen kent een geweldige explosie en zal wellicht nog uitbreiden.
Deze frames en onderdelen zijn zeer duur. Dit kunnen herstellen is dus kostenbesparend. Een lichte beschadiging (zelfs een kras) kan de stevigheid van het frame
verminderen. Via deze opleiding willen we inspelen op de nood van de markt die vraagt naar bekwame mecaniciens die structurele beschadigingen aan deze frames
kunnen herstellen.

Omschrijving
Na deze opleiding heb je een uitgebreide kennis van diverse materialen. Je bent in staat om de schade aan frames en onderdelen vast te stellen. Je kan frames en
onderdelen herstellen, alsook lassen en hardsolderen van frames en onderdelen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Fietsvakhandelaars en hun medewerkers
Motor- en bromfietshandelaars en hun medewerkers

Toelatingsvoorwaarden
Er moet aan minstens één van de volgende toelatingsvoorwaarden voldaan zijn:
Eén of meerdere verplichte modules van het traject fietshersteller of motor- en bromfietsmecanicien volgen
Eén of meerdere verplichte modules van het traject fietshersteller of motor- en bromfietsmecanicien gevolgd hebben
Werkzaam zijn in de sector waarop het beroepscompetentieprofiel van fietshersteller of motor- en bromfietsmecanicien van toepassing is

Bijkomende info
Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met Frame Works uit Gistel.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding heb je een uitgebreide kennis van de diverse materialen. Je bent in staat om schade aan frames en onderdelen vast te stellen. Je kan frames en
onderdelen herstellen, alsook lassen en hardsolderen van frames en onderdelen.

PROGRAMMA
Kennis en eigenschappen van de diverse materialen
staal
titanium
aluminium
Koolstof
Vaststellen en beoordelen van schade aan frames en onderdelen
Hardsolderen en braseren van buizen en onderdelen
Lassen (TIG) van aluminium frames en onderdelen
Herstellen (lijmen) van A.B.S onderdelen
Herstellen van koolstof frames en andere carbon-onderdelen
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Lesdata
Datum

Startuur

Einduur

Locatie

Contact

Syntra West Veurne

T: 078/353 653

Sint-Idesbaldusstraat 2

F: 050/403061

8630 Veurne

info@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 279,51.

DOCENT
Jan Dejonckheere, zaakvoerder Frame Works (handgemaakte frames en voorvorken)
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