Centru de training mobil 2.0
Puteți conta pe noi chiar și în timpuri grele.
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Training-uri flexibile în locațiile dvs.
Îndeosebi în situații speciale precum restricțiile de
călătorie, Berndorf Band Group dorește să pună la
dispoziția dvs. cel mai bun suport posibil. Din acest motiv,
centrul de training mobil al Berndorf Band Group este
actualizat cu cele mai noi tehnologii și este pregătit pentru
a le utiliza pretutindeni în lume. Facem ca training-ul dvs.
să fie cât se poate de ușor și convenabil. Pentru o sesiune
cu centrul de training mobil, experții 2.0 Berndorf vă
vizitează la locația dvs. cu tot echipamentul și materialele
necesare. Tot ce trebuie să aveți la dispoziție este o
cameră, electricitate, gaze tehnice și astfel training-ul
poate începe.

AVANTAJELE DVS.:
» Training specific al angajaților dvs., astfel încât aceștia să poată detecta deteriorările
într-un stadiu incipient și să le remedieze rapid
» Experții Berndorf sunt disponibili pentru a răspunde întrebărilor dvs.
» Fără viză, costuri de călătorie, cazare și ședere pentru angajații care urmează training-ul
» Implementarea directă a cunoștințelor dobândite despre banda de oțel.
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Experiență practică cu experții Berndorf
Datorită anilor de dezvoltare, chiar și cele mai realiste
simulări cu curele pot fi prezentate acum cu ajutorul
centrului de training mobil al Berndorf Band Group.
Designul compact combinat cu un sistem sofisticat de
tensionare pentru benzi oferă posibilitatea de a efectua
training-uri cu privire la benzile de oțel pentru până la doi
angajați, la locația dvs. Astfel, cursurile de training se pot
ține într-un mediu familiar angajaților. În plus, trainerul
Berndorf poate aborda direct chestiunile legate de
problemele practice ale producției dvs.
Pe lângă formarea practică, trainerii noștri acreditați vor
acoperi, de asemenea, cursuri teoretice pe perioada
training-ului. Training-ul Berndorf se va finaliza cu un
certificat de participare.

În urma unui curs la centrul de training mobil 2.0 al
Berndorf Band Group, participanții vor putea repara singuri
daunele minore și vor dobândi abilitățile necesare pentru
a recunoaște și evalua, într-un stadiu incipient, factorii
de risc în deteriorarea benzii. Cunoștințele proaspăt
dobândite ajută la evitarea deteriorărilor majore și a
perioadelor de oprire îndelungată a producției. Un training
include următoarele subiecte:
» Repararea urmelor de lovituri și a deformărilor
» Repararea zgârieturilor și a tăieturilor
» Inserția de petice și trapeze
» Sudarea fisurilor
» Inserția de frânghii spiralate
» Repararea marginilor deteriorate ale benzilor de oțel
» Tehnici de măsurare: măsurarea deteriorărilor înainte, în
timpul și după o reparație
» Testarea diferitelor unelte de service dezvoltate de Berndorf
» Unelte de peticire și alte aplicații la cerere
Zilele de succes Berdorf Technical, stabilite deja de
ani, pot fi combinate și rezervate cu ușurință cu ajutorul
centrului de training mobil. Experții Berndorf împărtășesc
cunoștințele lor despre aplicarea benzii de oțel într-o parte
informativă teoretică. Ulterior, vă puteți pune în practică
abilitățile teoretice în centrul de training mobil.
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Dacă preferați un training local, ne puteți totuși vizita întrunul din centrele noastre de training din întreaga lume. Nu
ezitați să contactați expertul dvs. Berndorf Band Group
pentru sprijin în alegerea celei mai bune soluții.
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