TRIFOSERVIS Čelákovice a Asociace technických diagnostiků ČR
– sekce tribodiagnostika
si Vás dovolují pozvat na odborný seminář konaný pod patronací petrolejářské a
energetické společnosti

TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

HYDRAULICKÉ KAPALINY
TERMÍN:
MÍSTO KONÁNÍ:

Středa

27. března 2019 od 900 hod.
VIGVAM RESORT, 280 02 Němčice 152
Středočeský kraj, okres Kolín, sjezd na 50km dálnice D11
www.vigvamresort.cz

Cílem daného semináře je prezentovat
hydraulických kapalin v provozu:






aktuální

informace

z oblasti

nové směry v oblasti hydraulických kapalin
provozní zkušenosti
současný stav na českém trhu
tribodiagnostika hydraulických kapalin
ošetřování hydraulických kapalin v provozu

Součástí semináře bude dále:
 Konzultace k přednesené problematice
 Diskuze ke konkrétním praktickým technickým problémům účastníků
semináře
 Nabídka firemních materiálů, katalogů, tech. informací
TYP AKCE: Jednodenní seminář
HLAVNÍ ORGANIZÁTOR SEMINÁŘE:
Vladislav MAREK, TRIFOSERVIS
TRIFOSERVIS Čelákovice

URČENO PRO:
Seminář je určen všem odborníkům, firmám a uživatelům strojních celků a zařízení
vybavených hydraulickými systémy, kteří se zajímají o problematiku mazání, údržby a
spolehlivého provozu jejich zařízení. Je určen též pracovníkům servisních organizací a
laboratořím, jež analyzují hydraulické kapaliny s cílem zjistit současný stav a předpovědět
budoucí chování strojních systémů pomocí metod tribotechnické diagnostiky. Rovněž je
určen pro prodejce hydraulických kapalin.
PROGRAM a PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
 Zahájení semináře
Vladislav Marek / Trifoservis Čelákovice
 Vývojové směry v oblasti hydraulických kapalin
Ing. Pavel Růžička, Ph.D. / TOTAL Česká Republika s.r.o.
 Současný stav hydraulických kapalin na českém trhu
Ing. Pavla Bauerová / MOL Česká republika, s.r.o.
 Provozní zkušenosti a aplikace hydraulických kapalin v provozu
Pavel Bureš DiS. / PARAMO a.s.
 Význam tribotechnické diagnostiky v provozu hydraulických zařízení
Ondřej Švec DiS. / Trifoservis Čelákovice
 Ošetřování hydraulických kapalin v provozu se zaměřením na čistotu oleje
Ing. Andrej Zatvarnický, Ph.D. / ECOFIL, spol. s r.o.
 Moderovaná diskuze k přednáškám
Vladislav Marek / Trifoservis Čelákovice

Odborná akce nabízí mimo jiné přínosnou konfrontaci Vašich názorů s názory odborníků
z jiných společností.
MÍSTO A DATUM KONÁNÍ: středa 27. března 2019

VIGVAM RESORT, Němčice 152, 280 02 www.vigvamresort.cz
Resort VIGVAM se nachází ve vesničce Němčice, pár kilometrů od okresního města Kolín. Resort se pyšní
nejvyšším vigvamem na světě. V místě se lze připojit k internetu pomocí Wifi zdarma.

UBYTOVÁNÍ:
Nezajišťujeme, pouze na vyžádání je možné zajistit ubytování účastníků, platba individuální v recepci hotelu.
Bližší informace na webových stránkách hotelu. www.vigvamresort.cz

CENA SEMINÁŘE:
1.815,- Kč, včetně 21% DPH (1.500,- Kč + DPH 315,- Kč )
převodem na účet u ČSOB : 256745188 / 0300 variabilní symbol 191
v hotovosti u prezence oproti příjmovému dokladu
V ceně semináře je občerstvení, oběd a sborník s jednotlivými technickými přednáškám.



PODMÍNKY ÚČASTI:
Účastnický poplatek převodem je nutné uhradit před konáním semináře, v hotovosti v den konání.
Daňový doklad bude vystaven dle skutečností, které uvedete v přihlášce a účastníci ho obdrží u prezence,
resp. na vyžádání bude zaslán poštou.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
prezence
začátek semináře
blok přednášek
oběd

0800
0900
0900
1300

- 0900 hod.
hod.
- 1300 hod.
hod.

ORGANIZACE a INFORMACE:
ATD ČR, TRIFOSERVIS Vladislav Marek
Rumunská 1457, Čelákovice
Pozvánky s přihláškou jsou na :

www.trifoservis.cz

PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ: Hydraulické kapaliny
telefonicky na čísla: 326991085, 603265565
e-mailem na: marek@trifoservis.cz
poštou: odesláním přihlášky na adresu organizátora :

Vladislav Marek , TRIFOSERVIS
Rumunská 1457 250 88 Čelákovice

Přihlášku odešlete nejpozději do 20. 03. 2019
Poté je možné se přihlásit pouze po dohodě s organizátorem.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ
OA 191 -

Hydraulické kapaliny

27. 03. 2019 – Vigvam Resort, Němčice

Jméno, příjmení:
Adresa/sídlo firmy:
PSČ:
IČO:

DIČ:

Tel./fax:

e-mail:

 bude uhrazeno převodem
 bude uhrazeno v hotovosti oproti příjmovému daň. dokladu
Podepsáním / odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů společností Vladislav Marek –
Trifoservis pro účel evidování účasti a vystavení osvědčení o absolvování semináře.

Podpis, razítko:

