Unieke samenwerking Stimac
en SBK Opleidingen

opleidingen

De praktijkcursus Onderhoudstechniek is een samenwerkingsverband tussen Stimac en SBK opleidingen.
Stimac is al jaren een toonaangevende bedrijf in technisch industrieel onderhoud. Bij Stimac weten ze van
de hoed en de rand; ze hebben héél veel gezien en wat ze nog niet kennen willen ze graag leren.
Daarnaast heeft Stimac de juiste materialen en gereedschappen én worden medewerkers permanent
opgeleid om bij te blijven in het onderhouds-vakgebied. Stimac wil haar kennis graag delen.
SBK Opleidingen heeft al meer dan 30 jaar ervaring in het opleiden van medewerkers in de praktijk. SBK
Opleidingen ziet de werkvloer vaak als het leslokaal. SBK Opleidingen wil medewerkers bewust maken van
gezond en veilig werken én ze breder inzetbaar maken.
Door onze krachten te bundelen hebben we een aantal praktische cursussen op het gebied van onderhoudstechniek op kunnen zetten. We hebben de kennis, middelen en ruimte om te oefenen en we weten de
behoefte in de markt!
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SBK werkt het beste in de praktijk

SBK opleidingen

Praktijkcursus
Onderhouds
techniek

Wij doen technisch industrieel onderhoud van grote machines bij uiteenlopende productiebedrijven. Daarnaast
bouwen we besturingskasten voor industriële automatisering. Je kunt nog zulke goede machines maken,
onderhoud blijft altijd nodig. Dat is net als in de zorg, zonder vakmensen draait het niet. Ik zoek voortdurend

de aansluiting bij de praktijk van vandaag. De medewerkers zijn niet veranderd, de techniek daarentegen wel.

Een cursus
met potentie!

Jason Moorman
Installateur bij bedrijf XXXXXX

Wat houdt de cursus in?

Goed onderhoud verlengt de levensduur

Lagertechniek
•

van jouw installaties en machinepark.

We gaan in deze cursus vooral oefenen

Maar hoe voer je onderhoud goed uit? Je

en ervaren in de praktijk. Soms wordt dit

leert het in deze praktijkcursus onder-

Praktijk vervangen van lagers in
diverse toepassingen
Gebruik van gereedschappen als

Voor wie?

vooraf gegaan door een stukje theorie,

lagermontageset, inductieverhit-

De praktijkcursus Onderhoudstechniek is bestemd voor medewerkers die betrokken zijn bij de technische dienst van

houdstechniek!

dat nodig is om in de praktijk aan de slag

ter, binnen- en buitentrekker en de

het bedrijf waar ze werkzaam zijn. Zeker voor de TD’er die nét dat stukje praktijkervaring mist, bijvoorbeeld na zijn

Veel onderhoudswerkzaamheden

te kunnen gaan. We beperken ons hierin

hydraulische trekker

opleiding.

kunnen eenvoudig door een eigen

tot het hoognodige.

technische dienst of zelfs door operators

•

Maar de cursus is ook interessant voor (niet-technische) operators die eerstelijns onderhoud uit moeten kunnen
Overbrengingen

aan de machine uitgevoerd worden. Of

De cursus bevat veel praktijkopdrachten

eigen medewerkers kunnen meehelpen

die je in een klein groepje of met een

met onderhoudswerkzaamheden die

medecursist uitvoert. Daarbij maak je

door een externe organisatie worden

gebruik van proefopstellingen en werk je

uitgevoerd. Daarmee kan veel geld

met juiste gereedschappen en middelen.

•
•
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Voorbereiding
eindopdracht

Praktijk ketting en v-snaren monteren en uitlijnen

•

voeren aan hun machine, of operators die door willen groeien naar een TD-functie.

Theorie tandwielen, kettingen,
v-snaren en toepassingen daarvan

bespaard worden. En vaak vinden

Diverse klembussen vervangen en
afstellen

operators het ook nog eens leuk om aan

Door de geringe groepsgrootte is er veel

hun ‘eigen’ machines te sleutelen. Die

persoonlijke aandacht en gelegenheid

kennen ze namelijk van haver tot gort.

tot oefenen en vragen stellen.

Het is vaak een kwestie van durven en er

De cursus wordt gegeven in de praktijk-

Basis elektrotechniek en motor-/

aan beginnen. Maar je moet natuurlijk

lokalen van Stimac in Deurne.

pomptechniek

wel weten waar je aan begint.

•

Uitlijnen van pompen en motoren
via een laser

•

Toetsing

Mechanical seals vervangen, motor

Op de laatste (negende) avond ga je een praktijkexamen uitvoeren, waarbij je de geleerde

reviseren, pakkingen en afdichtin-

onderwerpen geïntegreerd in een praktijkopdracht moeten laten zien. Na succesvolle

den die behoren tot mechanisch

gen vervangen, frequentieregelaars

afronding van het praktijkexamen ontvang je het certificaat Onderhoudstechniek!

onderhoud van machines en installaties.

vervangen en afstellen

In deze cursus leer je op een praktische

Gedurende de praktijkcursus worden de

manier veel voorkomende werkzaamhe-

volgende onderwerpen behandeld:

oefenen in de praktijk. Theorie wordt

•

•

Eindopdracht

Praktijk motor(groep) spanningsloos maken (volgens NEN3140)

Inhoud

Het accent ligt daarbij op leren en

“

“

Stimac:

Gebruik van gereedschappen zoals

Kosten

digitale meetinstrumenten

De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen € 1.500,- excl. BTW.

CERTIFICAAT

beperkt tot het hoognodige. De lesmap
is dan ook superlicht want in tegenstel-

Aanmelden?

ling tot veel andere trainingen gaat het

Wil je je aanmelden voor de praktijkcursus onderhoudstechniek? Ga dan naar www.sbkopleidingen.nl/onderhoudstechniek

hier om leren en ervaren in de praktijk!

