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Beskrivning
Författare: Iva Maasing.
Fordon 360 är ett undervisningskoncept för Fordons- och transportprogrammet som tar ett
helhetsgrepp på undervisningen. Fordon 360 omfattar faktaböcker och digitala läromedel som
tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och
individualisering. Fordonsteknik, verkstadsarbete, el-, säkerhets- och miljöfrågor beskrivs
både teoretiskt och praktiskt.
Läs mer
Digitala paket
I ett digitalt paket ingår både arbetsmaterial och onlineböcker - anpassade efter Fordons- och
transportprogrammets olika inriktningar. Arbetsmaterialet finns i Fordon 360 Pluswebb.
Du kan välja bland följande digitala paket:
- Digitalt paket Allt (Åtta faktaböcker i serien Fordon 360 samt Fordon 360 Pluswebb).
- Digitalt paket Fordon årskurs 1 (Tre faktaböcker i serien Fordon 360 samt Fordon 360
Pluswebb).
- Digitalt paket Personbilsmekaniker (Fem faktaböcker i serien Fordon 360 samt Fordon
360 Pluswebb).
Fordon 360 Pluswebb
Fordon 360 Pluswebb utgör ryggraden i Fordon 360-konceptet, och är en övningswebb för
årskurs 1 samt inriktningen Personbilsteknik på Fordons- och transportprogrammet.

Pluswebben innehåller interaktiva övningar, beskrivningar, instruktioner och manualer samt
inlämningsuppgifter som stöttar det praktiska arbetet i verkstaden.
Faktaböcker (tryckta böcker och onlineböcker)
Faktaböckerna ges ut i både i tryckt form och som onlineböcker. Onlineböckerna har samma
innehåll som de tryckta, men med skillnaden att du som lärare kan lägga in länkar till
exempelvis webbplatser och filmer. Eftersom onlineböckerna har talsyntes kan du dessutom få
dem upplästa. Läs mer om våra onlineböcker.
Faktaböckerna Grundkompetens och Mekanik är i första hand tänkta att användas till de två
programgemensamma kurserna. Även boken El och elektronik behövs till viss del i åk 1 i de
programgemensamma kurserna, men kommer även att behövas till inriktningskurserna inom
Personbil och Lastbil och mobila maskiner. Läs mer om våra faktaböcker för Fordons- och
transportprogrammet längre ned.
FORDON 360 PLUSWEBB
Du delar ut elevernas arbetsordrar digitalt. Eleverna får först en introduktion som anger målen
för och en beskrivning av arbetsordern. I introduktionen finns även en hänvisning till
relevanta faktaböcker. I nästa steg övar eleverna på teorin med hjälp av de självrättande
frågorna. Resultaten sparas direkt i Fordon 360 Pluswebb. Därefter ska eleverna utföra
praktiskt arbete. För att kunna göra det får de ett underlag med instruktioner. Eleverna ska
även genomföra en inlämningsuppgift som är en dokumentation med reflektioner över det
utförda arbetet. Till Pluswebben finns även en lärarresurs med information, planerings- och
undervisningsmaterial.
Liber samarbetar med Terco och i vissa arbetsordrar utförs laborativa arbetsmoment med
Tercos labbutrustning. Läs mer om Tercos hårdvara
Fordon 360 Pluswebb innehåller:
- Interaktiva självrättande övningsuppgifter
- Tydliga instruktioner och underlag för praktiskt arbete
- Inlämningsuppgifter där eleven får dokumentera och reflektera över sitt arbete
- En innehållsrik faktabank med fakta och över 500 ordförklaringar illustrerade med foton,
animationer och filmer (bl.a. material från de tidigare produkterna Motor online och
Kraftöverföring online)
- Manualer för olika arbetsmoment
- Ett rikt arbetsmiljömaterial
Fordon 360 Pluswebb omfattar 6 delkurser, som alla svarar upp mot Skolverkets kursplaner:
Programgemensamma kurser
- Fordons- och transportbranschens villkor
- Fordonsteknik introduktion
Inriktning Personbil
- Personbilsteknik introduktion
- Reperation av personbil och lätta transportfordon
- Motor och kraftöverföring
- Bromsar, kaross och chassi
Läs mer om vad en Pluswebb är.
FORDONSWEBBEN
Fordonswebben innehåller 8 delkurser med ca 250 interaktiva avsnitt som behandlar områden
som:
- grundläggande bilelektronik

Annan Information
Asoos Rasool med stort engagemang för FoU. Vid senaste mötet i Energiforsks forskningsråd
för elnät, vindkraft och solel valdes Asoos Rasool från Mälarenergi till ny ordförande. Rådet
är energibranschens arena för diskussioner, prioriteringar och beslut om finansiering av
gemensam FoU. 13 nov 2017 - Kraftöverföring.
Oljetätningsring, differential (292) · Oljetätningsring, fördelarväxel (26) · Upphängning,
kardanaxel (241) · Led, kardanaxel (413) · Montering, fördelningsväxel (50) · Mutter,
konkugghjul (1) · Mellanlager, kardanaxel (11) · Vibrationsdämpare, kardanaxel (48) ·
Mellanlager, kardanaxel (147) · Skruv, drivväxel (1) · Mont.sats,.
Sök på den här webbplatsen. Till hemsidan. Innehåll. Välkommen! 1. Styrdokument IM · 2.
Uppgifter IM · Examinationer · 1. Grundläggande färdigheter · 1. Tidspassning · 2. Bemötande
· 2. Grundläggande verkstadskunskaper · 3. Hjul och däck · 4. Bilrekonditionering · 5.
Personbilsbromsar · 1. Service på skivbromssystem.
Det är intressant att detta inte bara gäller för mycket små bilar, utan också 5-6-sitsiga fordon
som Toyota Lightweight Compact. Dessa prestanda har nåtts genom kombinationer av många
åtgärder: lägre vikt, minskat luftmotstånd, minskat rullmotstånd, minskade förluster i motor
och kraftöverföring. Möjligheterna till sådana.
6 maj 2008 . Likströmslaget vid ABB Power Systems i Ludvika kammar hem Stora
Teknikpriset. I kväll tar de emot priset på 300 000 kronor för sin teknik att höja spänningen
vid kraftöverföring till 800 kilovolt.
Kraftöverföring[redigera]. Känner ni till hur detta skall vara så fyll gärna i mera här. Bilar kan
vara framhjulsdrivna(FWD), bakhjulsdrivna(RWD) eller fyrhjulsdrivna(4WD/AWD) och så är
det säkert även för en Wikibil. Bakhjulsdrivna bilar är mer lättmekade än framhjulsdrivna,
varför bakhjulsdrift.
29.11.13, Förbränningskolvmotorer med kompressionständning utom för luftfartyg och
fordon. 29.11. . 29.11.99, Industriella tjänster för motorer och turbiner utom för luftfartyg och
fordon . 29.14.9, Installation, reparation och underhåll av lager, kuggtransmissioner,
friktionstransmissioner och andra delar för kraftöverföring.
Fordon 360 är ett nytt undervisningskoncept för Fordons- och transportprogrammet som tar
ett helhetsgrepp på undervisningen. Fordon 360 omfattar faktaböcker och e-läromedel som
tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och
individualisering. Fordonsteknik, verkstadsarbete.
funktion på t.ex. motor för fordonets drivning, elektronik, växellåda och kraftöverföring.
RÄTTSSKYDD. Betalar ombuds- och rättegångskostnader upp till. 250 000 kr, vid tvister
kopplade till ditt bilägande. Helförsäkring. Helförsäkring består av halvförsäkring samt
vagnskada eller vagnskadegaranti. När du köper en helt ny.
7 okt 2017 . Bra bok Betalning sker till bank-konto i nordea inom 3 dagar efter vinnarmailet

har skickats.
12V5A Fordon Kraftöverföring Växelström till Likström Strömförsörjning Transmission 12V5A Vehicle kraftöverföring växelström till likström Strömförsörjning Transmission
Beskrivning: Produkten är främst för fordonsindustrin elektriska hushålls att til.
Vi tar dig dit du vill! Drömmer du om att ratta en gigantisk långtradare genom Europa? Eller
har du alltid undrat vad som döljer sig under motorhuven på en bil? Gillar du att meka?
Fordon- och transportprogrammet är till för tjejer och killar som gillar att lösa problem.
Utbildningen är internationellt gångbar. Du får en bred.
Större underhållsreparationer? Typ. Fabrikat/modell. Beskrivning. Vilka reparationer
utfördes? Miltal/driftstimmar (driftstimmar gäller maskiner). Datum. Antal dörrar. Årsmodell.
Inköpsdatum. Vilken verkstad. Fordonets skick. Skick. Motor. Kraftöverföring/växellåda.
Kaross/lack. Inredning. Utmärkt/felfri. Normal. Under normal.
28 apr 2016 . Ändringarna får inte väsentligt försämra de egenskaper som inverkar på
fordonets trafiksäker- het eller väsentligt öka belastningen på styrinrättningar, axlar, bromsar,
kraftöverföring eller bärande konstruktioner under körning. De största axellaster som enligt
tillverkaren tillåts för ett fordon eller för ett sådant.
Försäkringen ersätter inte: • Skada till följd av att bilen kolliderat, vält eller kört av vägen. 4
Maskinskada Ersätter skador på bilens motor, växellåda och kraftöverföring. Bilen får vara
högst 8 år gammal och ha körts högst 10 000 mil. Försäkringen ersätter inte: • Skada på
exempelvis avgasrör, ljud- dämpare och bränsletank.
17 aug 2015 . Fordons- och transportprogrammet på Tullängsgymnasiet vänder sig till dig som
är intresserad och nyfiken på att lära dig mer om bilar.
På det drivande fordonet, till exem- pel traktorn, ska kraftuttaget vara försett med ett skydd,
lämpligen ut- format som skärm. Skyddet utformas lämpligen så att sikten från förarplats till
dragkrok inte hindras. Skydd vid kraftintag. Skyddet ska vara omslutande. Skydd vid
kraftöverföring. Skyddet vid kraftöverföringen, alltså.
Kraftöverföring. Näst intill förlustfri kraftöverföring i drivlinan genom perfekt anpassning av
alla komponenter; Stegvis inkopplingsbara differentialspärrar samt urkopplingsbara
låsningsfria bromsar som standard för bilar med allhjulsdrift; Som standard elektroniskt
bromssystem med integrerad tillsatsbromsfunktion, trum-.
ProMeister Fordon. Fordons- och transportprogrammet • Personbil • FT . Programplan och
individuella val – ProMeister Fordon. Alla gymnasieutbildningar består av 2500 poäng.
Oavsett utbildning kan du alltid läsa grundläggande högskolebehörighet inom 2500 poäng hos
oss. . Motor och kraftöverföring, 300 p.
Det kan till exempel handla om fel på motor eller kraftöverföring. . Det här formuläret
använder du om din parkerade blivit påkört av ett okänt trafikförsäkringspliktigt fordon. Detta
ska alltid . Om ditt fordon stått parkerat och råkat ut för någon annan skada än de som nämnts
ovan använder du det här formuläret. Det kan till.
Yrkesutbildningar inom Fordonsteknik med inriktning buss och lastbilsmekaniker,
personbilsmekaniker och maskinmekaniker. Gillar du att lösa problem och se till att det rullar?
Denna utbildning vänder sig till dig som vill arbeta i verkstad ex; som fordonmekaniker. Du
lär dig om att felsöka och reparera olika typer av fordon.
1 maj 2015 . 2. motor med kraftöverföring utbytts eller. 3. bromssystem utbytts. Fordon med
chassi byggt på ram eller bärande bottenplatta och vars ursprungliga karosseri bytts ut mot
annat karosseri anses också som ombyggt fordon under förutsättning att chassit med avseende
på bl.a. axelavstånd, hjulupphängning.
AbeBooks.com: Fordon Kraftöverföring Online (Fordon 360) (9789147904242) and a great
selection of similar New, Used and Collectible Books available now at great prices.

Fordonsutbildningar för vuxna. Billackerare, bilskadereparatör, lastbil- eller
personbilsmekaniker. IMG_0986_small. Här finns utbildningar för dig som är praktiskt lagd
och intresserad av teknik. Räkna med en rolig och lärorik utbildningstid med både lagarbete
och självständiga uppgifter. Utbildningen är både skol- och.
Nissan's ingenjörer kunde då reducera batterikapaciteten, så att den matchade konkurrenternas
hybrid-fordon och ändå levererade önskad elbil-kvalitet, som tysthet och effektiv användning
av energi. Utöver det, blev Nissans teknologier, som integerering av en kraftgenererande
motor, användandet av elektrisk motordrift.
Kickar du igång på bilar och fordonsteknik? Är ditt intresse kopplat till allt som rullar? Vill du
säkra ett jobb för framtiden? Då kan du få en utbildning som passar dina intressen.
Fordonstekniker är ett yrke för dig som gillar bilar och modern teknik. GÅR ATT LÄSA I:
GÄVLE, GÖTEBORG, HUDDINGE, LINKÖPING, MALMÖ,.
typer av tekniska system: kraftöverföring för att få hjulen på bilen att röra sig, styrning i form
av strömbrytare samt ljud- och ljuseffekter. Se bilagan. Tekniska system i min bil. Man kan
minska antalet stationer om man inte vill introducera så många olika tekniska system. Barnen
kan arbeta i par och tillsammans lära sig om de.
Bil med kraftöverföring via remdrift i serien Bilar och kraftöverföring. Byggsatsen innehåller
chassi av korrugerad plast, hjul, axlar och axelbockar med monteringskuddar, 2 remskivor,
gummiband, elmotor, batterihållare och omkopplare. Storlek 20x14cm. Batteri 2 st AA beställs
separat. Enkla byggsatser där ni jämför.
Ismaskiner, (specialfordon som underhåller isbanor), reparation, Kuggtransmissioner för
kraftöverföring på bilar och bussar, installation, reparation och underhåll .
Specialistinstallationer av mobiltelefoner, larm och ljudanläggningar i bilar, ej försäljning,
Terränggående fordon under 3,5 ton, allmän service och reparation.
Barn och fritid · Beteendevetenskap · Biologi · Bygg- och anläggning · Ekonomi och
marknadsföring · El och energi · Engelska · Fordon · Franska · Fysik · Historia · Juridik ·
Kemi · Matematik · Naturvetenskap · Psykologi · Religionskunskap · Samhällskunskap · SFI
och SvA · Sociologi · Spanska · Svenska · Teknik · Tyska.
Kraftöverföring inklusive styrelektronik. Bromsservo. Grenrör. Airbag. Parkeringshjälp.
Kylsystem för motor och växellåda. Styrväxel inklusive servopump. Styrelektronik för
stabiliseringssystem. System för avgasrening (inte avgasrör och ljuddämpare).
Fabriksmonterat kollisionssystem. Torkarmotor och reglage för vind- och.
för 16 timmar sedan . Typ: Begagnade; Fordonstyp: Personbil; Bränsle: Bensin; Växellåda:
Automat; Typ av kaross: Kombibil; Kraftöverföring: Framhjulsdrift; Mätarställning: 43 000
km; Registernummer: CKB-338; Färg: harmaa metalli; Antal personer: 5; Första registrering:
29.10.2015; Effekt: 81 kW / 110 hp; Motorvolym: 1 197.
Fordon 360 Pluswebb omfattar 6 delkurser, som alla svarar upp mot Skolverkets kursplaner:
Programgemensamma kurser - Fordons- och transportbranschens villkor - Fordonsteknik
introduktion. Inriktning Personbil - Personbilsteknik introduktion - Reperation av personbil
och lätta transportfordon - Motor och kraftöverföring
Jobba med bilar och tunga fordon. Gillar du att meka med motorer och fordon eller tänker du
dig en framtid som yrkeschaufför på världens vägar? Vill du satsa på ett framtidsyrke och gå
vidare till ett . mobila maskiner 300. PROGRAMFÖRDJUPNINGAR. (700). Bromsar,
karosseri och chassi. 200. Motor och kraftöverföring.
Men ett hydrostatiskt drivsystem innebär ett visst sätt att använda vätskor för att flytta energi
genom ett fordon. Bäst av allt, är detta ett maktsystem som erbjuder föraren hög hastighet,
utmärkt bränsle körsträcka och fullt känsliga kontroller. Hur en hydrostatisk kraftöverföring
anläggningsarbeten. Ett hydrostatiskt drivsystem.

Vill du bli en del av den snabba tekniska utveckling som sker inom Fordons – och
Transportbranschen? Carlsund Utbildningscentrum erbjuder en prisad utbildning med goda
möjligheter till jobb. Läs mer om programmet i vår informationsfolder (PDF, 1,3 MB).
12 apr 2015 . PERMOT0 (Motor och kraftöverföring) 300p. PERBRO0 (Bromsar, kaross och
chassi) 200 p. PERREA0 (Reparation av personbilar och lätta transportfordon) 300 p
PERKOM01a (Komfort- och säkerhetssystem 1a) 200p. Arbetsplatsförlagd lärande (APL)
Praktik ingår i utbildningen. Praktikperioderna är.
Italienska Cofle grundades 1964. Företaget tillverkar över 5 000 olika vajrar till personbilar
och tunga fordon. Cofle är en tillverkare i världsklass av manövervajrar till personbilar och
tunga fordon. Företaget har själv planerat sina egna verksamhetslokaler så att de också lämpar
sig för korta produktionsserier. Cofle kan.
All kraftöverföringsutrustning och snabbkopplingar från alla leverantörer hittar du på
LantbruksNet.
Kardanaxlar representerar ett till stor del standardiserat urval av komponenter, lämpliga för ett
stort antal nyttofordon och modeller. Uni-Cardan erbjuder kardanaxlar och dubbelknutsaxlar –
i standardutförande och specialdesign, inkl. flänsanslutningar, packningsset och styrspindlar.
Huvudegenskaper för kardanaxeln.
Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om system och
komponenter samt om hur de samverkar i fordon. Undervisningen ska bidra till att . Motor
och kraftöverföring, 300 poäng, som bygger på kursen reparation av personbilar och lätta
transportfordon. Komfort- och säkerhetssystem 1a, 200.
PERMOT0. Motor och kraftöverföring. PFE. 300. 200. 100. 400. 300. IND. 200. 100. 100. 200.
100. 100. Totalt. Årsk 1. Årsk 2. Årsk 3. 2500. 800. 1000. 700. Individuellt val 200p.
Poängplan – Fordon & Transportprogrammet. FTPER Personbil 2017. Gymnasiegemensamma
ämne 600p. Programgemensamma ämne 400p.
Se mer om oss på: sunnerbogymnasiet.se/fordon-och-transportprogrammet. Fordons- och
transportprogrammet, FT, leder dig in i något av fordons- och transportbranschens olika
yrken. Efter din examen kan du börja jobba direkt eller fortsätta studera vidare inom
yrkeshögskola eller högskola. Planerar du att studera vidare.
Pris: 353 kr. Häftad, 2008. Finns i lager. Köp Fordon Kraftöverföring av Iva Maasing på
Bokus.com.
Konsistent, integrativ, transparent: AUCOTEC erbjuder mycket effektiva lösningar för
planering och drift av transformatorstationer i alla storlekar. AUCOTEC stöder tydligt och
konsekvent varje steg i konstruktionsprocessen på ett oöverträffat sätt - Allt från
högspänningsställverk med alla spänningsnivåer till.
25 mar 2015 . speglar, signal, nödstoppreglage, oljenivå, lager, kraftöverföring och
avgassystem, b) fordonets säkerhetsutrustning, och c) personlig skyddsutrustning, samt. 5.
andra vägtrafikanter: a) motorcykelförares synbarhet för andra vägtrafikanter, och b) risker
som är förknippade med att köra vissa fordonstyper,.
Pris: 353 kr. häftad, 2008. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Fordon Kraftöverföring av
Iva Maasing (ISBN 9789147084913) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Bromsar, kaross och chassi 200. Motor och kraftöverföring 300. Komfort- och
säkerhetssystem 1a 200. Individuellt val 200. Gymnasiearbete 100. Programmet ger följande
behörighet: Fullgjort och godkänt program ger dig en yrkesexamen som gör dig behörig att
söka till yrkeshögskolan. På Sundlergymnasiet ger vi dig alltid.
Fordon Kraftöverföring Online (Fordon 360) jetzt kaufen. ISBN: 9789147904242,
Fremdsprachige Bücher - Fremdsprachige Bücher.
Vet du att. • den breda utbildningen på Fordon och transportprogrammet förbereder dig för

både yrkesliv och vidare studier inom fordonsteknik. • APL (arbetsplatsförlagt lärande) är en
del av utbildningen. • du får en utbildning som gör dig konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.
• Fordon och transportprogrammet har bra och.
Köp billiga CADILLAC KRAFTÖVERFÖRING från de LEDANDE bildelstillverkarna direkt
på nätet │ KRAFTÖVERFÖRING till CADILLAC från ⒺⓊ-BILDELAR!
Teknisk träning – kraftöverföring i personbilar. Kopplingar allmänt. Uppgift, uppbyggnad och
beräkning. Tryckplattor. Tryckplattorna överför motormomentet via kopplingslamellen till
växelns ingångsaxel. För personbilar och nyttofordon används membranfjäder- kopplingar i
många varianter. Kopplingslameller. Det krävs.
och mobila maskiner. 300. Inriktningskurser - Karosseri och lackering. Riktningsteknik
introduktion. 200. Lackeringsteknik introduktion. 200. Programfördjupningskurser personbil. Bromsar, kaross och chassi. 200. Komfort och säkerhetssystem. 200. Motor och
kraftöverföring. 300. Programfördjupningskurser - lastbil och.
släcksystem är ett snabbt och effektivt skydd som kan förhindra en katastrof. Dafo har mer än
20 års erfarenhet av släcksystem för fordon med höga krav på funktionssäkerhet under de
mest krävande förhållanden. Uppbyggnad. Släcksystem. Släckanläggningen skyddar normalt
motorrum samt i vissa fall även kraftöverföring.
15 okt 2004 . Tänkte nått snille med känsla för egna lösningar kunde svara på en fundering jag
fick häromdagen när jag satt i bilkön hem från jobbet. OM man får för sig att t ex montera i en
Hayabusa 1300 spis i en bil, i detta fallet ursprungligen FRAMHJULSDRIVEN med tvärställd
motor, troligtvis får den fortsätta att.
17 okt 2017 . I högspänningslabbet bedriver man forskning med fokus på högspänning,
isolationsmaterial och komponenter i elkraftssystem. I labbet finns utrustning för
blixturladdningar, trådlös kraftöverföring och elektrostatiska experiment. Sollabbet. Sollabbet
är en del av kraft- och värmetekniks stora experimenthall.
Kraftöverföringen från motor till växellåda sker medelst en momentomvandlare.
Automatväxeln i en personbil har vanligen 3-6 växlar framåt och en för back, och tunga
fordon kan ha fler. Det har även blivit modernt att utveckla automatiska växellådor med upp
emot 9 växlar för användning i bilar. För speciella driftsbehov.
Fordon Kraftöverföring PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: Iva Maasing. Fordon 360 är
ett undervisningskoncept för Fordons- och transportprogrammet som tar ett helhetsgrepp på
undervisningen. Fordon 360 omfattar faktaböcker och digitala läromedel som tillsammans
stödjer hela lärprocessen, från instudering och.
. jobbar med service av lättare fordon. Du kommer att få jobba både enskilt och i grupp där
undervisningen är uppdelad på olika stationer. I klassrummet kommer du att få läsa kurser i
bland annat: Personbilsteknik; Reparation och personbilar och lätta transportfordon; Bromsar,
kaross och chassi; Motor och kraftöverföring.
kraftöverföring översättning i ordboken svenska - finska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. .
Exempel meningar med "kraftöverföring", översättning minne . sv Kopplingar och
anordningar för kraftöverföring (ej sådana för fordon), speciellt kopplingar för pressar och
excenterpressar, verktyg för ovannämnda maskiner,.
Fordon Kraftöverföring Online (Fordon 360) sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 9147904240 - ISBN
13 : 9789147904242 - Liber - 2009.
Budgetvänliga märkes bildelar - Kraftöverföring att köpa på nätet. Upptäck själv det stora
utbudet av olika autodelar från olika märken hos AUTODOC. Beställ reservdelar till din
Kraftöverföring med femstjärnig kvalité åt din bil!
12 sep 2009 . Hej Gick och tänkte på en sak idag. Om man har en båt, modell "lite större" ca 8
meter, en motor på 240-250 hk (inombordare) , om man vill kunna slänga in mer hästkrafter i

en båt. Kan man då om man vill koppla till en likadan motor till samma propeller? Måste man
isf ha en större propeller/fler.
Utbildningen. Första året är gemensamt för alla inriktningar inom Fordon- och
transportprogrammet. Då går vi igenom grunderna i fordonslära. Vi läser och jobbar praktiskt
med motorer, elsystem, kraftöverföring, hydraulik samt allmänt verkstadsarbete som
gängning, borrning, gas och elsvetsning. Vi erbjuder Inriktningen.
Differential Delar reparationssets från katalogen Kraftöverföring. Märkesval ✓ stort
bildelssortiment ✓ köp reservbildelar nu.
Om Fordon Kraftöverföring Onlinebok I boken Kraftöverföring får du en överblick över hur
kraftöverföringen till olika typer av fordon är uppbyggd, och hur kraftöverföringen är
anpassade till fordonets funktion. Den här boken riktar sig till alla som behöver kunskaper om
olika fordons kraftöverföring. Hur de olika.
Inom programmet Fordon och transport på Värmdö Tekniska Gymnasium erbjuder vi
inriktningarna Karosseri och lackering samt Personbil.
Fordon 360 Pluswebb omfattar 6 delkurser, som alla svarar upp mot Skolverkets kursplaner:
Programgemensamma kurser - Fordons- och transportbranschens villkor - Fordonsteknik
introduktion. Inriktning Personbil - Personbilsteknik introduktion - Reperation av personbil
och lätta transportfordon - Motor och kraftöverföring
Kraftöverföring. För att föra kraften vidare i fordonet över en axeldifferential som drivs med
flera axlar finns ett par olika tekniska lösningar hur detta kan ske vilka förklaras nedan. 3.3.1.
Hypoid. Som beskrivs i kap. 3.1.3 så har kugghjulen i denna växel konstruerats på ett sådant
sätt att pinjongen är förskjuten i förhållande till.
17. 4 Körprov för kategori A1, A2 och A. 4.1 Förberedelse och teknisk kontroll av fordonet.
Körprovet inleds med en säkerhetskontroll. I denna ska ett slumpmässigt urval av följande
kontroller ingå: - belysning, körriktningsvisare, reflexer och signalhorn,. - bromssystem,. däck och fälg,. - kraftöverföring,. - parkeringsstöd,.
. mekanisk kraft utom motorer för luftfartyg och fordon 291 0 29.1 1 Tillverkning av motorer
och turbiner utom för luftfartyg och fordon 29 11 0 29.12 Tillverkning av pumpar och
kompressorer 2912 0 29.13 Tillverkning av kranar och ventiler 2912 0 29.14 Tillverkning av
lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 2913.
Kraftöverföring. Alla produkter. Koniska hylsor. Kedjedrev disc DIN8187 Dubbelt kedjedrev
med nav DIN8187 Kedjehjul med konisk nav. Kilremskivor med koniska nav. Kilremmar för
fordon. Kilremmar för maskiner. Kilremverktyg Tomgångsskivor för rullkedjor.
Transportörkedjor Flerspårsrem Kilremmar med OEM för små.
Har du en last på över 400 kg? Inga problem. Låt Gator TS bära tyngden – med kraft från en
350cm_ bensinmotor kombinerat med ett förvånansvärt lätt marktryck på turf. Men det är inte
allt. Med sin utmärkta stabilitet, intuitiva reglage och rejäla lastutrymme i stål och fällbara
bakläm, levererar Gator TS det ultimata i.
Religionskunskap 1. Svenska 1. Programfördjupning 700 p. Bromsar, kaross och chassi.
Komfort- och säkerhetssystem. Motor- och kraftöverföring. Programgemensamma ämnen. 400
p. Fordons- & transportbranschens villkor. Fordonsteknik. Programstruktur. Fordon- &
transport. Personbil. Individuellt val & Gymnasiearbete.
Transport och fordon. Etteplan stödjer sina kunder i att forma framtiden för bilindustrin med
hållbar och överlägsen teknik. Resultaten av vår innovativa kompetens kan till exempel ses i
Volvos projekt DriveMe för självkörande bilar och avancerad klimatteknik. Våra tjänster till
transport- och fordonsindustrin omfattar teknik,.
På moderna fordon används avancerad diagnosteknik. Hybridteknik . Kraftöverföring. •
Bromssystem. • Hjulupphängning och styrsystem. • Ram, fjädersystem och hjul. • Kaross och

inredning. • Tillbehör och extra utrustning. För fullständiga . fordon som bilskadereparatören
måste ha kunskap om för att kunna utföra dessa.
Gymnasium och Vuxenutbildning Fordon Personbilsteknik. Sortera efter. Titel,
Utgivningsdatum. 1; 2. Visa alla . Digital produkt. 79 kr. Prova · FT-Test Motor och
kraftöverföring Webb elevlicens 18 mån. Digital produkt . Prestanda Motor och
kraftöverföring Lärarwebb individlice. Digital produkt. 49 kr. Prestanda Bromsar.
en innehållsrik faktabank med fakta och över 500 ordförklaringar illustrerade med foton,
animationer och filmer (bl.a. material från de tidigare produkterna Motor online och
Kraftöverföring online) - manualer för olika arbetsmoment - ett rikt arbetsmiljömaterial.
Fordon 360 Pluswebb är ett branschanpassat läromedel som ger.
Audi A3 Business Sport 1,6 TDI. Årsmodell 2017. Kraftöverföring: motor fram, Manuell 6växlad låda, framhjulsdrift. Bränsleförbrukning: blandad körning: 4,3 l/100 km. CO2-utsläpp:
112 g/km. Bilskolan – Trafikskolan YA Drives fordon - Audi Q2.
Kraftöverföring. bil. Från motorn överförs drivkraften genom en koppling till en växellåda.
Förbränningsmotorer av kolvtyp avger nämligen ingen drivkraft när motoraxeln står stilla eller
roterar med lågt varvtal, varför en koppling måste finnas för att mjukt koppla in motorn när
dess varv ökas så mycket att den orkar dra igång.
Fordonet som undervisningstillståndet gäller ska vara försett med en separat bromspedal för
läraren. Kraftöverföringen från pedalen till färdbromssystemet kan t.ex. ske med vajer. Vid
undervisning för klass B ska pedalen vara placerad på frampassagerarens sida, men i övrigt
motsvara bromspedalen i en vanlig bil.
Fordon 360 är ett undervisningskoncept för Fordons- samt transportprogrammet som tar ett
helhetsgrepp på undervisningen. Fordon 360 omfattar faktaböcker samt digitala läromedel
som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering samt tillämpning till uppföljning
samt individualisering. Fordonsteknik.
Fordon 360 är ett undervisningskoncept för Fordons- och transportprogrammet som tar ett
helhetsgrepp på undervisningen. Fordon 360 omfattar faktaböcker och digitala läromedel som
tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämp.
axel. Ventilmekanismer med fyra (eller fem) ventiler kan före- komma på både diesel- och
ottomotorer. Ottomotor med överliggande kamaxel. Funktion. Genom kolvarnas upp- och
nedåtgående rörelser i cylindrarna sätts vevaxeln i rotation. Rotationen överförs från
svänghjulet via kraftöverföringen till fordonets hjul.
Enkel, kompakt och flexibel: Detta är huvudegenskaperna hos Rexroths nya lösning för
kraftöverföring i fordon. Det innovativa HET (high-efficiency traction control)-systemet
växlar helt automatiskt över från bakhjulsdrift till fyrhjulsdrift. På sitt eget unika sätt förenar
denna teknik en utomordentlig verkningsgrad med.
16 jun 2016 . 2016 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits /
15 HE creditsStudent thesis. Abstract [sv]. Detta examensarbete påbörjades i samarbete med
Husqvarna Rider och teknikkonsulten Semcon AB. Examensarbetet utvecklade koncept för
automatiserad koppling av redskap till.
3 Kraftöverföring De gemensamma namnet på alla delar som hjälper till att överföra motorns
kraft till drivhjulen är kraftöverföring Koppling Växellåda (Automat, . Att överföra kraften
från växellådan till bakaxeln Alla fordon har axlar som överför kraften från växellådan till
drivhjulen Framhjulsdrivna bilar har bara drivaxlar.
Fordon 360 är ett nytt undervisningskoncept för Fordons- och transportprogrammet som tar
ett helhetsgrepp på undervisningen. Fordon 360 omfattar faktaböcker och e-läromedel som
tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och
individualisering. Fordonsteknik, verkstadsarbete.

Kraftöverföring. Syfte/Mål. Vad skall du ha lärt dig efter avslutad föreläsning? Du skall känna
till: Hur vridmomentet och varvtalet överförs till hjulen. . Att överföra kraften från växellådan
till bakaxeln; Alla fordon har axlar som överför kraften från växellådan till drivhjulen;
Framhjulsdrivna bilar har bara drivaxlar direkt från.
Se Olssons i Ellös produktsortiment inom Kraftöverföring - Reservdelar till axelkomponenter.
Jämför priser på Fordon Kraftöverföring (Häftad, 2008), läs recensioner om Böcker. Använd
vår tjänst för att göra det bästa köpet av Fordon Kraftöverföring (Häftad, 2008).
Denna kunskap är en bra grund för att bättre kunna förstå innehållet i olika typer av
produktinformation och utbildningsmaterial. I kursen ingår även avsnitt om de nya
kommunikationssystem som man finner i ett modernt fordon. . Kraftöverföring. Koppling;
Manuell- och automatväxellåda - differential; Slutväxel och drivaxlar.
släcksystem för fordon med höga krav på funktionssäkerhet under de mest krävande
förhållanden. Forrex släckanläggning. Släckanläggningen skyddar normalt motorrum samt i
vissa fall även kraftöverföring, hydraulutrustning och värmare. Systemen är helautomatiska.
För aktivering används en högkänslig linjedetektor.
Fordons- och transportprogrammet med inriktningen Personbil är ett yrkesprogram som ger
dig kunskaper om reparation, service och teknik i olika fordon. Motor- och
transportbranschens företag behöver nyanställa över 3 200 personer på tre års sikt. Detta
innebär stora möjligheter till anställning för dig som har en.
Kraftöverföring. Tillgång till el är en förutsättning i ett modernt hållbart samhälle med goda
levnadsvillkor för medborgarna. Utvecklingen går snabbt såväl i industrialiserade länder som i
utvecklingsländer och Sweco vill vara en drivande kraft i samhällsutvecklingen. En stor del av
Swecos arbete inom området transmission.
Var hittar du remmar i kraftöverföringen i en bil (Förutom kamrem, fläktrem, till generator
etc)? Och växellåda är inte ett dugg nödvändigt, tex. en scootermoped har variator och
slirkoppling, det är ingen växellåda. Eller så om man vill kan man väl dra vevaxeln direkt till
hjulen, det är inte direkt optimalt, men.
2 mar 2015 . Men när man väl tröttnat på att tokgasa är det här ett bilval man kan komma att
ångra. Tesla Model S P85D. Pris: Från 1 069 000 kronor. Garantier: 8 år nybil. Motor: Två
elmotorer. Cylindervolym: 0 cc. Effekt: 700 hk. Vridmoment: 900 Nm. 0–100 km/h: 3,4
sekunder. Toppfart: 250 km/h. Kraftöverföring:.
Vi kör i olika hastigheter, testar alla växlar och kontrollerar körstabilitet, vibrationer och hur
bilen beter sig på vägen. Då känner vi också hur motor, kraftöverföring, styrning, fjädring och
bromsar fungerar under körning. Avslutningsvis kontrolleras däck, chassi, karosseri och
rostskydd. Du får en fullständig och omfattande.
Köp kraftöverföring och transmission online från Mister Auto, nätexperten på bildelar,
tillbehör och reservdelar till bilen.
Om kursen. Kursen behandlar de grundläggande teorierna kring kraftöverföring gällande
framdrivning av fordon. Fördjupning görs inom tekniker som förekommer inom bilindustrin.
Exempelvis behandlas följande delområden: variationsteknik, funktionslösningar och
materialval. Kursplan.
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