
PROGRAM ŠKOLENÍ 2023

TECHNICKÁ ŠKOLENÍ  
SYSTÉMY PRO UŽITKOVÁ VOZIDLA



DOKONALOST 
MŮŽE BÝT 
NAUČENA 

Naše technická školení jsou zaměřena na profesionální servisy jako jste vy, 
pro možnost jednoduššího porozumění servisu produktům Knor‑Bremse. 
Se zvyšující se digitalizací se také mění servis a toto dostanete 
jednoduchou a systematickou cestou: 

 › Vysoce kvalifikovaní školitelé s dlouholetými servisními zkušenostmi 

 › Školení nejnovějších systémů a komponentů

 › Zprostředkování metodických procedur pro možnost odstranění problémů

 › Silné zaměření školení na praktickou implementaci

 › Kontrola o úspěšnosti proškolení a certifikát o úspěšném proškolení
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Drazí zákazníci,

Svět se rychle mění – náš také: svět tažných vozidel, návěsů a 

autobusů. Nové technologie se představují v podstatě každý den, 

digitalizace zjednodušují náš život každým dnem a zároveň dělají 

svět technologie vice komplexní. 

Skvělý čas pro nás pro všechny, kdo milují technologii a náročnost. 

Konec konců jsme to především my v servisech, kteří jsou vyzváni 

učit se více a více každý den. 

Co, ale může být více zajímavější než zažívat a porozumět 

technologiím.

S našimi aktuálními školícími kurzy pro rok 2023, vás stále budeme 

doprovázet v základním a pokročilém školení. Připravíme vás na 

opravy a záměny originálních Knorr-Bremse produktů a zaškolíme 

vás v používání nových technologií.

Využijte tento rok pro vývoj vašich dovedností. Nebo si jednoduše 

znovu osvěžte vaši znalost – toto je jedinečná možnost pro 

udržení.

Vaše práce v dílně bude bezpečná, efektivní a ekonomická na delší 

dobu. 

Těšíme se, že Vás nebo vaše zaměstnance přivítáme na jednom z 

následujících kurzů.

Vaši školitelé TruckService   

» Úvod

Úvodem od našich školitelů

Lubomír Johan

lubomir.johan@knorr-bremse.com

mailto:lubomir.johan%40knorr-bremse.com?subject=


ŠKOLENÍ OD 
PROFESIONÁLŮ – 

PRO PROFESIONÁLY



NA MÍSTĚ A NA 
URČENÝ BOD
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SERVIS 
ŠKOLENÍ

ZAK

Obsah:

 › Představení Knorr-Bremse

 › Princip vzduchových brzdových systémů vozidla

 › Princip vzduchových brzdových systémů přívěsu

 › Princip vzduchového odpružení

 › Údržba a opravy Kotoučové Brzdy

Cíl školení:

 › Informace o vzduchových systémech na vámi opravovaných 

vozidlech

 › Kontakt na technické oddělení Knorr-Bremse

Požadavky
 › Žádné

Pro koho je školení vhodné
 › Mistry a mechatroniky servisních dílen pro užitková vozidla, 

pracovníky spedic a profesionálů v oboru nákladní dopravy.

Délka
 › 1 den

Cena 

 › 3000,- CZK (112€) bez DPH 
(Pro partnery TS ExpertNetwork sleva 25%)

Max. počet

 › 12

Kód školení

 › ZAK

» Základní školení

Základní školení brzdových systémů

Poznámka

Po absolvování školení obdrží účastník certifikát

Termíny 2023

Místo Led Úno Bře Dub Kvě Čvn Čvc Srp Zář Říj Lis Pro

Liberec 5. 20.

Všechna školení lze objednat přes naše Autorizované Obchodní Partnery

https://truckservices.knorr-bremse.com/cs/cz/o-nas/kontakty/

https://truckservices.knorr-bremse.com/cs/cz/o-nas/kontakty/
https://truckservices.knorr-bremse.com/cs/cz/o-nas/kontakty/
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CODE

SERVIS 
ŠKOLENÍ

Požadavky
 › Nezbytné základní školení brzdových systémů pro nákladní 

vozidla

Pro koho je školení vhodné
 › Mistry a mechatroniky servisních dílen pro užitková vozidla, 

pracovníky spedic a profesionálu v oboru nákladní dopravy.

Délka
 › 2 dny

Cena 

 › 2x 3000,- CZK (2x 112€) bez DPH 
(Pro partnery TS ExpertNetwork sleva 25%)

Max. počet:

 › 12

Kód školení

 › DIA

DIA

Cíl školení:

 › Informace o systémech ABS, EBS, TEBS, ESP, RSP na vámi 

opravovaných vozidlech

 › Kontakt na Technické oddělení Knorr-Bremse

 › Úspěšným absolvováním tohoto školení vzniká možnost 

objednat si autorizační pin pro diagnostický software ECUtalk®

Obsah

 › ABS Vozidlo

 › ABS Přívěs

 › EBS Vozidlo

 › TEBS Přívěs

 › Závěrečný test

» Diagnostické školení

Diagnostické školení ABS, ASR,EBS, TEBS4 a TEBS G2

Termíny 2023

Místo Led Úno Bře Dub Kvě Čvn Čvc Srp Zář Říj Lis Pro

Liberec 16. – 17. 17. – 18.

Poznámka

Po absolvování školení obdrží účastník certifikát

Všechna školení lze objednat přes naše Autorizované Obchodní Partnery

https://truckservices.knorr-bremse.com/cs/cz/o-nas/kontakty/

https://truckservices.knorr-bremse.com/cs/cz/o-nas/kontakty/
https://truckservices.knorr-bremse.com/cs/cz/o-nas/kontakty/
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SERVIS 
ŠKOLENÍ

Cíl školení:

 › Informace o systémech ABS, EBS, TEBS, ESP, RSP na vámi 

opravovaných vozidlech

 › Kontakt na Technické oddělení Knorr-Bremse

 › Úspěšným absolvováním tohoto školení vzniká možnost 

objednat si autorizační pin pro diagnostický software ECUtalk®

Obsah:

 › ABS Vozidlo

 › ABS Přívěs

 › EBS Vozidlo

 › EBS Přívěs

 › ESP + RSP

Požadavky
 › Nezbytné základní a diagnostické školení brzdových systémů 

pro nákladní vozidla

Pro koho je školení vhodné
 › Mistry a mechatroniky servisních dílen pro užitková vozidla, 

pracovníky spedic a profesionálu v oboru nákladní dopravy.

Délka
 › 1 den

Cena 

 › 3000,- CZK (112€) bez DPH 
(Pro partnery TS ExpertNetwork sleva 25%)

Max. počet:

 › 12

Kód školení

 › AKT

» Aktualizační školení

Aktualizační školení brzdových systémů

AKT

Termíny 2023

Místo Led Úno Bře Dub Kvě Čvn Čvc Srp Zář Říj Lis Pro

Liberec 14. 15.

Poznámka

Po absolvování školení obdrží účastník certifikát

Všechna školení lze objednat přes naše Autorizované Obchodní Partnery

https://truckservices.knorr-bremse.com/cs/cz/o-nas/kontakty/

https://truckservices.knorr-bremse.com/cs/cz/o-nas/kontakty/
https://truckservices.knorr-bremse.com/cs/cz/o-nas/kontakty/
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» eLearning 

Nabídka online školení vám i vašim zaměstnancům usnadní práci školení.
Všechny nabízené kurzy jsou praktické a především rychle a snadno použitelné
https://mytruckservices.knorr-bremse.com

V současné době nabízíme tyto eLearning kurzy:

 › Aktualizace přívěsové TEBS G2 pro rozšíření PINu:
 – PIN pro diagnostiku TEBS G2 je platný 36 měsíců a můžete jej po 

uplynutí této doby obnovit online.

 – Aktualizace s počátečním testem a rozšířenou odborností pro 
TEBS G2.

 – Stáhněte si školicí brožuru

 – Online závěrečný test s vyhodnocením.

Poznámka
Tento eLearning je určen výhradně pro rozšíření stávajícího TEBS G2 
PINu!
Při první žádosti o PIN je nutné absolvování školení (např. TEBS G2). 

SERVIS 
ŠKOLENÍ

http://mytruckservices.knorr-bremse.com
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DOPDOP

SERVIS 
ŠKOLENÍ

Obsah:

 › Dle požadavků zákazníka

Cíl školení: 

 › Dle požadavků zákazníka

Doplňkové diagnostické školení:

 › Školení na diagnostické a testovací zařízení ECUtalk®. 

Ukázka a praktická zkouška nového diagnostického zařízení 

NEO.

POZOR:

 › Termíny a cena budou dohodnuty individuálně dle zájmu 

zákazníka.

Požadavky

 › Žádné

Pro koho je školení vhodné

 › Mistry a mechatroniky servisních dílen pro užitková vozidla, 

pracovníky spedic a profesionálu v oboru nákladní dopravy.

Délka

 › 1 den 

Cena

 › 3000,- CZK (112€) bez DPH 
(Pro partnery TS ExpertNetwork sleva 25%)

Max. počet

 › 12

Kód školení

 › DOP

» Doplňková školení

Doplňková školení brzdových systémů

Termíny 2023

Místo Led Úno Bře Dub Kvě Čvn Čvc Srp Zář Říj Lis Pro

Liberec Termíny budou dohodnuty individuálně dle zájmu zákazníka.

Poznámka

Po absolvování školení obdrží účastník certifikát

Všechna školení lze objednat přes naše Autorizované Obchodní Partnery

https://truckservices.knorr-bremse.com/cs/cz/o-nas/kontakty/

https://truckservices.knorr-bremse.com/cs/cz/o-nas/kontakty/
https://truckservices.knorr-bremse.com/cs/cz/o-nas/kontakty/
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TRAININGS PROGRAMM
2023TECHNISCHE SCHULUNGEN FÜR NUTZFAHRZEUGPROFIS

ZAH

SERVIS 
ŠKOLENÍ

Zahraniční školení:

 › Pro zájemce existuje možnost absolvování školení v 

Knorr-Bremse Mnichov.

POZOR:

 › Školení probíhá v německém jazyce.

 › Rozpis a detaily o školení v dokumentu číslo Y080753 

dostupném na: truckservices.knorr-bremse.com > Download & 

Services > Download Dokumentace

Požadavky

 › Viz dokument Y080753

Pro koho je školení vhodné

 › Viz dokument Y080753

Délka

 › Viz dokument Y080753

Cena

 › Viz dokument Y080753

Max. počet

 › Viz dokument Y080753

Kód školení

 › ZAH

» Doplňková školení

Zahraniční školení

Termíny 2023

Místo Led Úno Bře Dub Kvě Čvn Čvc Srp Zář Říj Lis Pro

Mnichov Termíny dle nabídky v dokumentu Y080753

Poznámka

Po absolvování školení obdrží účastník certifikát

Všechna školení lze objednat přes naše Autorizované Obchodní Partnery

https://truckservices.knorr-bremse.com/cs/cz/o-nas/kontakty/

https://truckservices.knorr-bremse.com/cs/cz/o-nas/kontakty/
https://truckservices.knorr-bremse.com/cs/cz/o-nas/kontakty/
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SERVIS 
ŠKOLENÍ | KALENDÁŘ

SERVIS 
ŠKOLENÍ | KALENDÁŘ

» Všechna školení v přehledu

Přehled školení 2023

Školení Kód školení Strana Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Základní školení brzdových systémů ZAK 6 5. 20.

Diagnostické školení ABS, ASR,EBS, TEBS4 A TEBS G2 DIA 7 16. – 17. 17. – 18.

Aktualizační školení brzdových systémů AKT 8 14. 15.

eLearning 9 mytruckservices.knorr-bremse.com

Doplňková školení brzdových systémů DOP 10 Termíny budou dohodnuty individuálně dle zájmu zákazníka.

Zahraniční školení ZAH 11 Termíny dle nabídky v dokumentu Y080753

Všechna školení lze objednat přes naše Autorizované Obchodní Partnery

https://truckservices.knorr-bremse.com/cs/cz/o-nas/kontakty/

TEBS 4

 › Pro získání PINu nutno absolvovat školení

 › PIN bez expirace

TEBS G2

 › Pro získání PINu nutno absolvovat školení

 › Platnost PINu 3 roky

TEBS G2 Obnova

 › TEBS G2 update školení jako eLearning

 › NEBO update školení na aktualizačním školení

 › Platnost PINu 3 roky

Platnost PINů pro diagnostický program ECUtalk®

http://mytruckservices.knorr-bremse.com
https://truckservices.knorr-bremse.com/cs/cz/o-nas/kontakty/
https://truckservices.knorr-bremse.com/cs/cz/o-nas/kontakty/
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Jak se k nám dostanete

KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.

Svárovská 700 

Průmyslová zóna Liberec - Sever

CZ - 463 03 Stráž nad Nisou

Fax:  +420 482 363 701

E-Mail: lubomir.johan@knorr-bremse.com

truckservices.knorr-bremse.com

PARKOVÁNÍ

Vzhledem k nedostatku parkovacích míst je 

pro účastníky školení vyhrazené parkovací 

místo v areálu budovy „série H5“ po délce 

druhé poloviny budovy u travnatého svahu – 

místo bude vyznačeno oranžovými kužely. 

mailto:lubomir.johan%40knorr-bremse.com?subject=%C5%A0kolen%C3%AD%20Knorr-Bremse


Změny informací zde uvedených jsou vyhrazeny i bez předchozího upozornění. Tištěná kopie tohoto dokumentu nemusí být aktuální verzí. Pro aktuální verzi tohoto dokumentu navštivte prosím truckservices.knorr-bremse.com, případně kontaktujte Vašeho zástupce Knorr-Bremse. 
Figurativní značka “K” a ochranné známky KNORR a KNORR-BREMSE jsou registrovány jménem Knorr-Bremse AG. Další práva a podmínky uplatněny; pro plné znění vyloučení odpovědnosti navštivte naše stránky truckservices.knorr-bremse.com. Poznámka: Jsou-li na základě zde uvedených 
informací prováděny servisní práce na vozidle, je odpovědností dílny zajistit, že vozidlo bude plně otestováno a bude zajištěno, že se vozidlo bude nacházet v plně provozuschopném stavu před jeho opětovným nasazením do provozu. Knorr-Bremse nepřebírá žádné ručení za problémy, 
které vzniknou kvůli tomu, že se jmenované testy neprovedou.
Copyright © Knorr-Bremse AG - všechna práva vyhrazena, včetně práv průmyslového vlastnictví. Knorr-Bremse AG si vyhrazuje veškerá dispoziční práva jako například kopírování a předávání.

Knorr-Bremse Systeme für  
Nutzfahrzeuge GmbH
Moosacher Strasse 80
80809 Munich
Germany
Tel: +49 89 3547-0
Fax: +49 89 3547-2767
truckservices.knorr-bremse.com

TruckServices servisní centra, Dealery a pobočky ve Vašem regionu najdete 
kdykoliv online na truckservices.knorr-bremse.com.
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VÍTĚZ 2022
„DODATEČNĚ 

INSTALOVATELNÝ 

ASISTENT ODBOČOVÁNÍ“

2 ROKY V ŘADĚVÍTĚZ 2022
„BRZDY“

17 LET V ŘADĚ
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