AUTOBRANSJENS LEVERANDØRFORENING
Norwegian Association of importers of Spareparts,
Accessories and Garage Equipment

Kurs for dekkmontører.
ABL kurs for dekkmontører som danner grunnlag for kursbevis
som dekkmontør. Kurset gir grunnleggende opplæring for å søke
om særskilt arbeidstillatelse i henhold til Forskrift 2009-05-13 nr.589
Kapitel 2 § 4 punkt b. Sist endret: FOR -2013-12-09-1432 fra
01.01.2014
Kurset går over 17 timer fordelt på 2 dager.
Dag 1
Kl 10.00

Målet med kurset.
Innføring i verksted og kontroll forskriften 589
Kapitel 2 § 4 punkt b
Innføring i kjøretøyforskriften 918 kapitel 13 hjul - dekk
Daglig leder Arild Hansen Autobransjens Leverandørforening

Kl 10.45

Grunnleggende kunnskap om dekk.
Dekkets konstruksjon, merking, lovbestemmelser, hva som påvirker et
bildekks levetid.
Nye dekk konstruksjoner, som gir bileieren utvidet mobilitet.

STRO databok
The Scandinavian Tire & Rim Organization
Innføring i bruken av boka.
De normer som er utarbeidet av STRO er basert på tilgjengelig
internasjonale normer tilpasset spesielle nordiske behov.
Dekksupport Frank G. Larsen
Lunsj og pauser er lagt inn.

Kl 16.30

TPMS, System for kontroll av lufttrykk
Innføring i bestemmelsen
Eksempler på forskjellige systemer.
Hva trengs av utstyr for et bildekkverksted?
Arild Hansen, ABL

Dag 1 avsluttes ca kl 18.00

AUTOBRANSJENS LEVERANDØRFORENING
Norwegian Association of importers of Spareparts,
Accessories and Garage Equipment

Dag 2
kl 9.00

Velkommen dag 2.

kl 9.15

Reparasjon av bildekk. Person/lastebil dekk.
Teori
De forskjellige mulighetene.
Jan Bjerklund, HEDA
Bjørn Neuberth, Panvulk AS

Kl 9.30

Komfort – avballansering
Teori
Noen vanlige årsaker til vibrasjon i bilen.
Oddmund Søvik, Rodin & Co

Kl 11.00

Deltagerne deles inn i tre grupper

Gruppe 1

Reparasjon av bildekk, person og last.
Teori og praksis, utvidet til også å gjelde bearbeidet hull over 6 millimeter i
henhold til ny forskrift. Gjeldene fra 01.01.2014
Jan Bjerklund, HEDA , Panvulk AS,

Gruppe 2

Hjulballansering av personbildekk
Teori og praksis

Gruppe 3

Montering og demontering av personbildekk
Teori på sikkerhet og praktisk arbeid med maskiner

Kl 16.30

Vedlikehold og kalibrering av utstyr.

Kl 17.00

Teoretisk avslutnings prøve

Kl 18.00

Avslutning – hjemreise

Lunsj og pauser legges inn.
I tillegg til foredragsholderne fra ABL medlemmene vil det også være tilstede
personell fra de øvrige ABL medlemmene som er naturlig leverandører til
dekkbransjen.
PS! Vi tar forbehold om eventuelle endringer i programmet!

Kurshåndbok utdeles ved kurs start og er en del av kursmaterialet som
beholdes av deltageren.
Autobransjens Leverandørforening
Arild Hansen
Skøyen 28. august 2018
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