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Leerlijn Techniek Glastuinbouw
Functies

Onderhoudsmonteur

Opleidingsniveau

Leerlijn Techniek Glastuinbouw

URL

https://www.kasgroeit.nl/opleiding-leerlijn-techniek-glastuinbouw-765

Duur

6 dagen of 8 avonden + 2 practicumdagen

Kosten

€ 2.125,-(dag) / € 1.895 (avond)

Subsidie

Colland 60% voor medewerkers maximaal € 1.250, = per jaar.

Opleider

ROVC

Contactpersoon

Marije van der Lee

Adres

Galvanistraat 13

Postcode

6716 AE

Plaats

Ede

Telefoonnummer

0318 - 698 748

E-mailadres

info@rovc.nl

Website

http://www.rovc.nl

Informatie

Module 3. Onderhoudstechniek (specialisatie mechanisch)
Wil je aan de slag als onderhoudsmonteur in de glastuinbouw? Kasgroeit heeft in
samenwerking met ROVC een opleidingstraject ontwikkeld speciaal voor toekomstige
onderhoudsmonteurs. De module 'Onderhoudstechniek' is een vervolg op de module
'Technisch Operator'.
Met doelmatig preventief onderhoud voorkom je dat machines stil komen te staan door een
storing. Tijdens de cursus Onderhoudstechniek van ROVC leer je de verschillende
aspecten van strategisch onderhoud.
Door doelmatig preventief onderhoud kan uw onderneming efficiënter produceren. Immers,
ver voordat zich problemen of storingen kunnen voordoen worden machines onderzocht op
onderdelen die vervangen of onderhouden moeten worden.
Inhoud
Tijdens de cursus onderhoudstechniek en de praktijkdagen van ROVC komen de volgende
onderwerpen aan bod:

Vertrouwd zijn met de technische en organisatorische aspecten van storingen, onderhoud
en revisie
Kennis van diverse preventieve onderhoudsmethoden, zoals conditiemeting en
trillingsmetingen
Voorkomen van storingen
Opbouw van mechanische aandrijfsystemen
Het belang van onderhoud aan mechanische aandrijvingen
Smeren en smeersystemen
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Monteren en demonteren van lagers, ketting- en omspanningsoverbrengingen, koppelingen
en remmen
Uitlijnen, afstellen, inspannen
Houden van inspecties aan machines
Stellen, spannen en uitlijnen van mechanische componenten

Toelatingseisen
Onderhoudsmonteurs of technisch opgeleide operators die te maken krijgen met het
organiseren van strategisch onderhoud, maar nog te weinig inzicht hebben in de
technische en organisatorische aspecten om daarover mee te kunnen denken.

Data en locaties:
De cursus Onderhoudstechniek gaat regelmatig van start in diverse regio's. Kijk voor het
volledige overzicht ophttps://www.rovc.nl/cursus/onderhoudstechniek
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