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Epiroc Polska Sp. z o.o. 
Firma w ramach grupy Atlas Copco 

ul. Badylarska 25 

02-484 Warszawa 

Tel.: +48 22 572 68 00 

Fax.: +48 22 572 68 09 

 

Oddział Polkowice: 

ul. Fabryczna 7a 

59-100 Polkowice 

Tel.: +48 76 845 80 80 

Oddział Katowice: 

ul. Rzepakowa 1a 

40-541 Katowice 

Tel.: +48 32 782 71 15 

 

Rejestr: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy;  

XIII Wydział Gospodarczy; KRS: 0000696452; 

NIP: 522-30-99-831; Regon: 368098146 

Kapitał Spółki: PLN 5.000.000,- 

Serwis Epiroc oddział w Polkowicach 
zaprasza na specjalistyczne szkolenie:  

 

„Układy hydrauliczne” 

 

 

 
 
 
 

UCZESTNICY 

 

Szkolenie adresowane jest do: 

 pracowników służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach 
użytkujących samojezdne maszyny górnicze 

 maszyny wiercąco – kotwiące 
 maszyny załadowczo – odstawcze 

 

TERMIN ORAZ CZAS TRWANIA SZKOLENIA 

 szkolenie trwa cztery dni – 32 godziny szkoleniowe (po 45 minut 
każda) 

 liczba uczestników  w grupie maksymalnie 8 osób 

 terminy do ustalenia w zależności od liczby chętnych 

 istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego dla grupy 
osób z jednej firmy 
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PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA 
 

 pojęcia podstawowe, symbole, jednostki 

 układy hydrauliczne - podstawowe symbole – czytanie schematów 

 pompy i silniki 

 siłowniki 

 rozdzielacze 

 zawory ciśnieniowe i przepływowe 

 technologia pomiarów 

 przewody hydrauliczne i złączki 

 obwody sterowane ciśnieniowo 

 układy jazdy 

 pompy o stałej i zmiennej wydajności 

 płyny hydrauliczne – znaczenie czystości 

 panel szkoleniowy – praktyczne ćwiczenia  – komponenty - 

diagnozowanie usterek 

 rozruch, ustawianie ciśnień i konserwacja 

 praktyczne ćwiczenia z użyciem panelu szkoleniowego 

 budowa modeli układów maszyn górniczych na panelach 
szkoleniowych 

 analiza pracy układy hydraulicznego 

 symulowanie typowych awarii układów hydraulicznych 

 techniki wykrywania awarii i sposoby usuwania 

 
Rys. nr 1 Panel szkoleniowy 
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MIEJSCE 
 

 Centrum Serwisowe Epiroc w Polkowicach na ul. Fabryczna 7a 
 

 
CENA SZKOLENIA 

 

 cena całkowita szkolenia 800 zł netto od osoby 

 maksymalnie liczba osób w grupie  8 

 
 

CENA OBEJMUJE: 
 
 materiały szkoleniowe 

 ćwiczenia na panelu szkoleniowym – ćwiczenia 

 szkolenie  rozpocznie się i skończy testem sprawdzającym 
 zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu – po pozytywnie 

zakończonym kursie 
 

 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA 
 

 oferta obowiązuje do dnia 30 grudnia 2017 r.  
 fax: +48 76 845 80 99 
 tel: +48 76 845 80 80 
 e-mail: arkadiusz.kubarycz@pl.atlascopco.com 
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ZGŁOSZENIE: 
 

Szkolenie „Układy hydrauliczne” 
Dane firmy: (prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi 

literami) 

 

Nazwa firmy: 

…………………………………………………………………………………… 

Adres firmy: 

…………………………………………………………………………………. 

Tel:...........................................Fax:.......................................................... 

NIP:...............................................e-mail…………………………………… 

 

Zgłaszam udział w seminarium następujących osób: 

 

Lp. Nazwisko Imię 
Stanowisko 

pracy: Firma: Oddział: 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

Informujemy, że podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez EPIROC Polska Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Badylarskiej 25, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z2002 roku, nr 101, poz926, z późn. zm), wyłącznie w celach 
związanych z organizacją szkolenia i wystawienia zaświadczenia. Każda osoba ma prawo dostępu 

do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne,  ale niezbędne do 
wpisania Państwa na listę uczestników szkolenia. 

 

 

 

…………………………    ………..…………………… 

Data        Podpis 

  

tel:...........................................Fax

