
IZOBRAŽEVANJA ZA MEHANIKE

GENERATOR ZNANJA PROFESIONALNOST, 
USTREŽLJIVOST IN STROKOVNOSTTokić Edukacijski Centar je prvi šolski center  

na Hrvaškem, namenjen:
• profesionalnim avtomehanikom in avtoelektričarjem
 (z uradnim in neuradnim nazivom)
• vsem zainteresiranim za omenjeno stroko
• vsem, ki opravljajo avtomehanična in avtoelektrična  
 popravila

Šolanja poleg teorije temeljijo na praksi, ki ustreza realnim
pogojem dela v avtomehanični delavnici. Metodologija dela
vključuje uporabo tehnično-didaktične opreme in vozil, ki se
uporabljajo za simulacijo napak in okvar, kar udeležencem
omogoča učenje logičnega zaporedja odkrivanja in odprave napak.

Izobraževanja se izvajajo po programu in so verificirana s strani nemške Obrtne zbornice 
Dortmund (Handwerkskammer Dortmund). Po zaključku seminarja se izda certifikat o  
uspešno zaključenem izobraževanju.

dragan@avtoroma.si/ 070 527 027   
darko.janusic@tokic.hr/ 031 741 307

PRIJAVE NA

www.avtoroma.si

9 seminarjev 
za izvrstno poslovanje vsakega servisa



DIAGNOSTIKA IN
SERVISIRANJE ELEKTRIČNIH
IN HIBRIDNIH VOZIL
VEČDNEVNI SEMINAR

Udeleženci seminarja Diagnostika in servisiranje
električnih in hibridnih vozil se bodo usposobili za
vzdrževanje posameznih delov električnih in hibridnih
vozil, uporabo ustreznih orodij in opreme, diagnostiko
napak in menjavo komponent na visokonapetostnih
sistemih ter postopke vzdrževanja, ki so specifični na
vozilih z visoko napetostjo. Poleg teorije je na voljo
tudi najnaprednejši simulator s simulacijo napak.

- Vrste električnih in hibridnih vozil
- Prednosti in razlike glede na konvencionalna vozila
- Električna in hibridna vozila – zgradba in princip delovanja
- Vrste hibridnega pogona in napajanja
- Načini in vrste polnjenja
- Načini in vrste hranjenja električne energije – vrste
 baterij, dosegi z vožnjo na baterijo
- Varnost in delo z visoko napetostjo
- Prikaz opreme in orodja za delo z visokonapetostnimi
 sistemi
- Postopki varnega izklopa visokonapetostnih sklopov
- Delo in diagnostika na simulatorju delovanja
 električnega vozila„Electric car drive motor trainer  
 GTAT-D0005“

ELEKTRIKA: SENZORJI IN AKTUATORJI
ENODNEVNI SEMINAR

DSG MENJALNIKI
DVODNEVNI SEMINAR

- Način delovanja raznih senzorjev in fizikalne vrednosti
- Način delovanja raznih aktuatorjev in fizikalne vrednosti
- Pregled senzorjev in aktuatorjev izven vozila
- Pregled senzorjev in aktuatorjev na vozilu
- Razlaga in ocena izmerjenih signalov
- Generiranje signala
- Testiranje in prilagoditev aktuatorjev
- Razni simptomi nepravilnega delovanja senzorjev in aktuatorjev

- Prikaz zgradbe in delovanja DSG menjalnika
- Primerjava in prednosti v primerjavi z drugimi vrstami  
 avtomatskih menjalnikov
- Modeli DSG menjalnika
- Princip delovanja, vloga in način delovanja mehatronike
- Zgradba in delovanje prenosa moči – suhi in mokri tip sklopke
- Demontaža in montaža suhe sklopke
- Diagnostika okvar, nastavitve in prilagoditve po zamenjavi sklopke

Polna cena seminarja v SLO brez DDV-a

160,00 €
Polna cena seminarja v SLO brez DDV-a

180,00 €

Polna cena seminarja v SLO brez DDV-a

160,00 €



BENCINSKI MOTORJI –
SISTEM VBRIZGAVANJA:
KONVENCIONALNI IN
DIREKTNI VBRIZG
DVODNEVNI SEMINAR

- Razvoj raznih konvencionalnih sistemov vbrizga
- Specifičnost in problematika konvencionalnega
 sistema vbrizga
- Razvoj sistemov direktnega vbrizga
- Posebnosti in težave sistema direktnega vbrizga
- MPI način delovanja
- Razvoj sistema vžiga
- Diagnoza sistema za dovod goriva
- Diagnoza običajnih sistemov vbrizgavanja
- Diagnoza neposrednega sistema vbrizgavanja
- Diagnoza vžigalnega sistema
- Testiranje mehanskih komponent
- Testiranje hidravličnih komponent
- Testiranje električnih komponent
- Diagnoza motorja z analizo izpušnih plinov
- Obdelava izpušnih plinov

Udeleženci seminarja Diagnostika in servisiranje
električnih in hibridnih vozil se bodo usposobili za
vzdrževanje posameznih delov električnih in hibridnih
vozil, uporabo ustreznih orodij in opreme, diagnostiko
napak in menjavo komponent na visokonapetostnih
sistemih ter postopke vzdrževanja, ki so specifični na
vozilih z visoko napetostjo. Poleg teorije je na voljo
tudi najnaprednejši simulator s simulacijo napak.

- Vrste električnih in hibridnih vozil
- Prednosti in razlike glede na konvencionalna vozila
- Električna in hibridna vozila – zgradba in princip delovanja
- Vrste hibridnega pogona in napajanja
- Načini in vrste polnjenja
- Načini in vrste hranjenja električne energije – vrste
 baterij, dosegi z vožnjo na baterijo
- Varnost in delo z visoko napetostjo
- Prikaz opreme in orodja za delo z visokonapetostnimi
 sistemi
- Postopki varnega izklopa visokonapetostnih sklopov
- Delo in diagnostika na simulatorju delovanja
 električnega vozila„Electric car drive motor trainer  
 GTAT-D0005“

KLIMATSKI SISTEMI
ENODNEVNI SEMINAR

UPRAVLJANJE SERVISOM 
ENODNEVNI SEMINAR

- Princip delovanja klimatskega sistema na vozilu
- Razlaga visokega in nizkega tlaka
- Princip delovanja in fukcija glavnih komponent
- Diagnoza klimatskega sistema
- Vhodne vrednosti, ki vplivajo na delovanje in učinkovitost klimatskega sistema
- Meritve tlaka in razlaga
- Test učinkovitosti klimatskega sistema
- Pravilno vzdrževanje in delo s klimatsko postajo
- Zakonske uredbe o zaščiti okolja

- Strokovni odnos s strankami
- Zadovoljstvo strank
- Pravilno načrtovanje aktivnosti in njihova izvedba
- Optimizacija poslovanja
- Optimizacija delovnih procesov znotraj delavnice
- Načrtovanje in izvajanje dologoročnih naložb

Polna cena seminarja v SLO brez DDV-a
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CAN / LIN – BUS KOMUNIKACIJA
DVODNEVNI SEMINAR

DIZEL MOTORJI: SISTEM „ČRPALKA
ŠOBA“ IN „COMMON RAIL“
DVODNEVNI SEMINAR

AVTOELEKTRIKA
DVODNEVNI SEMINAR

- Način delovanja komunikacijskega omrežja
- Identifikacija komponent in krmilnih enot na komunikacijskem omrežju
- Meritve komunikacije na omrežju, fizikalne vrednosti in razlaga le-teh
- Način in delovanje prenosa informacij
- CAN B (komfortni sistem) princip delovanja omrežja
- Diagnoza CAN B omrežja v okvari
- CAN C (motor) princip delovanja omrežja
- Diagnoza CAN C omrežja v okvari
- LIN Bus princip delovanja
- Diagnoza LIN Bus omrežja v okvari

- Princip delovanja sistema črpalka-šoba
- Posebnosti in težave sistema črpalka-šoba
- Razvoj in različne izvedbe sistemov črpalka-šoba
- Testiranje mehanskih komponent
- Testiranje hidravličnih komponent
- Testiranje električnih komponent
- Princip delovanja Common Rail sistema skupnega voda
- Posebnosti in težave Common Rail sistema
- Razvoj in različne izvedbe Common Rail sistema
- Obdelava izpušnih plinov
- DPF filter, regeneracija, diagnostika
- Testiranje mehanskih komponent
- Testiranje hidravličnih komponent
- Testiranje električnih komponent

- Osnove električnih veličin
- Merjenje napetosti, upornosti in toka
- Različne zgradbe vezij na vozilu
- Zaporedna, vzporedna in kombinacija vezav tokokrogov
- Pravilno branje elektroshem in razlaga simbolov
- Vloga in delovanje različnih električnih komponent
- Razlaga rezultatov meritev
- Ustrezno testiranje električnih komponent na in izven vozila
- Diagnoza in naloge uporov, potenciometrov in diod ter ostalih
 električnih vezij
- Pravilno merjenje in različne možnosti merjenja z multimetrom
- Pravilno merjenje in različne možnosti merjenja z osciloskopom
- Interpretacija analognih, digitalnih ter PWM signalov
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