
 

 

 

  

 
Organizator szkolenia: APP Sp. z o.o  
Miejsce szkolenia:  Centrum Szkoleniowe APP Sp. z o.o  
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08:00 – 09:00 Wprowadzenie 

▪ Powitanie uczestników szkolenia.  
▪ Przekazanie materiałów szkoleniowych.  
▪ Prezentacja centrum szkoleniowego 

 

09:00 – 12:00 Część teoretyczna 
▪ Bezlakierowe usuwanie wgnieceń – uzasadnienie ekonomicznie. 
▪ Przewaga nad tradycyjnymi metodami lakierniczymi i blacharskimi.  
▪ Omówienie pracy na stanowisku technika PDR.  
▪ Omówienie narzędzi potrzebnych do usuwania wgnieceń.  
▪ Rodzaje oświetlenia stosowanego przy technikach PDR.  

  

12:00 – 18:00 Część praktyczna 
▪ Przygotowanie elementów samochodu do usuwania wgnieceń. 
▪ Ocena i kwalifikacja uszkodzeń, dobór właściwej metody naprawy.  
▪ Usuwanie wgnieceń metodami klejowymi – Smart Puller.  
▪ Technika posługiwania się światłem odbitym, posługiwanie się  

Smart Pullerem i młotkiem bezwładnościowym.  
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08:00 – 18:00 Część praktyczna 

▪ Usuwanie wgnieceń metodami klejowymi – Smart Puller. 
▪ Technika posługiwania się światłem odbitym,  

posługiwanie się Smart Pullerem i młotkiem bezwładnościowym.  
▪ Usuwanie wgnieceń metodami wypychowymi – PDR. 
▪ Technika wypychowa. 
▪ Wbijanie wzgórków generowanych przy wypychaniu. 
▪ Ćwiczenia wykonywane na obszarach elementów pomiędzy ich wzmocnieniami. 
▪ Ćwiczenia obrazujące różnice w technologii napraw pomiędzy wgnieceniami łagodnymi  

a wgnieceniami ostrymi, wykonywane na obszarach elementów pozbawionych wzmocnień. 
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08:00 – 18:00 Część praktyczna 

▪ Usuwanie wgnieceń metodami wypychowymi – PDR. 
▪ Technika wypychowa. 
▪ Wbijanie wzgórków generowanych przy wypychaniu.  
▪ Ćwiczenia wykonywane na obszarach elementów pod ich wzmocnieniami. 
▪ Ćwiczenia obrazujące różnice w technologii napraw pomiędzy wgnieceniami łagodnymi  

a wgnieceniami ostrymi, wykonywane na obszarach elementów pod ich wzmocnieniami. 
▪ Posługiwanie się technikami mieszanymi w trakcie napraw wgnieceń ostrych i łagodnych. 
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08:00 – 17:00 Część praktyczna 

▪ Usuwanie wgnieceń metodami mieszanymi. 
▪ Technika wypychowa i klejowa na obszarach elementów ze wzmocnieniami oraz na drzwiach 

samochodów. 
▪ Łączenie technik w wykonywaniu naprawy. 
▪ Dobór odpowiedniej metody naprawy w technikach mieszanych.  

 

17:00 – 18:00 Zakończenie 
▪ Podsumowanie szkolenia.  
▪ Ocena osiągniętych efektów uczenia się. 
▪ Sesja pytań i odpowiedzi. 
▪ Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej przez uczestnika szkolenia. 
▪ Wręczenie certyfikatu oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 
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