
USUWANIE WGNIECEŃ BEZ LAKIEROWANIA - PDR 

 Firma Autoklinika zajmuje się organizacją szkoleń od 2008 roku. W celu poznania technik usuwania 
wgnieceń metodą PDR podróżowaliśmy po całej Europie, aby uczyć się od najlepszych i móc tą wiedzę 
przekazywać dalej. Od początku przyświecał nam jeden cel – przekazywać zdobytą wiedzę w 
prestiżowych serwisach oraz w akademii Autoklinika.

 Do kogo kierowane są nasze szkolenia:

  Nasze szkolenia są skierowane do wszystkich chętnych osób, grup czy przedsiębiorstw, które pragną 
pogłębiać swoją wiedzę i podnosić kwalikacje z zakresu usuwania wgnieceń bez konieczności 
lakierowania PDR oraz chcą stać się specjalistami w tej dziedzinie. Szkolenie to jest skierowane również 
do osób, które nie miały wcześniej styczności z operacjami przeprowadzanymi na lakierze. Kurs 
przygotowany przez nas i prowadzony pod okiem certykowanych trenerów pozwoli na poruszanie się 
w świecie motoryzacji, a także zapewni wiedzę teoretyczną i praktyczną na najwyższym możliwym 
poziomie.

  Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku współpracujemy z urzędami pracy, z którymi realizujemy 
plan zapobiegania bezrobociu, czego dowodem są liczne rekomendacje i donansowania. Ponadto 
nasze szkolenia spełniają normy DEKRA oraz jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

 Korzyści dla kursantów:

  Każdy z uczestników szkolenia po zdanym pozytywnie egzaminie otrzymuje certykat S.U.S 2.0, 
świadczący o przyswojeniu wiedzy z zakresu usuwania wgnieceń, zyskując miano certykowanego 
technika usuwania wgnieceń metodą PDR. Ponadto każdy z kursantów przygotowany jest do podjęcia 
pracy w branży od zaraz lub prowadzenia własnej rmy w sektorze lakiernictwa. Firma zapewnia 
wsparcie techniczne po zakończonym kursie. Absolwenci kursów stają się specjalistami w swojej 
dziedzinie, którzy są przygotowani do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

 Szkolenie z usuwania wgnieceń bez konieczności lakierowania PDR

Szkolenie tSzkolenie trwa 45 godzin ( 5dni ), na co składają się 4 godziny zajęć teoretycznych, oraz 41 godzin zajęć 
praktycznych. Jedne jak i drugie zajęcia są prowadzone przez wykwalikowaną kadrę pracowników, 
którzy świadczą usługi najwyższej jakości, stąd mamy pewność, że wiedza jaką przekazują jest w 100% 
kompetentna.

NNiemal każdy z samochodów poruszających się po drogach jest narażony na czynniki zewnętrzne, 
które mogą uszkodzić karoserię takie jak: uderzenia parkingowe, gradobicia czy różne losowe sytuacje 
drogowe. Metoda PDR pozwala na usuwanie wgnieceń bez konieczności lakierowania uszkodzonych 
elementów, co znacznie wpływa na obniżenie kosztów naprawy.
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Trzy etapy szkolenia:

- przedstawienie teorii, która przybliży podstawowe zagadnienia związane z usuwaniem wgnieceń 
metodą PDR,
- wyciąganie wgnieceń metodą na klej,
- wyciąganie wgnieceń dźwigniami ( hakami ).

 Program szkolenia:

Szkolenie obejmuje cSzkolenie obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną, na której kursanci poznają metody, techniki 
oraz zakres pracy na stanowisku związanym z usuwaniem wgnieceń bez konieczności lakierowania 
PDR.

Część teoretyczna:
 
  Szkolenie rozpoczyna się od przedstawienia stanowiska pracy, zakresu prac oraz sposobu ustawiania 
lamp, aby wgniecenia były jak najbardziej widoczne i łatwiejsze do sklasykowania. Wstępne oględziny 
pojazdu w celu werykacji i rozpoznania rodzaju wgnieceń do użycia bezinwazyjnej metody PDR.

 Część praktyczna:

Omówienie odpowiednich narzędzi, które służą do wyciągania wgnieceń w zależności od elementu 
karoserii oraz rodzaju uszkodzenia. 
CCzęść praktyczna polega na usuwaniu powstałych wgnieceń pod okiem specjalistów, bieżąca kontrola 
postępujących prac obszaru, na którym była wykonywana praca. 

 Koszt przedstawionego szkolenia:

 Koszt szkolenia: 5000 zł netto , w którego skład wchodzą: 5 dni szkoleń, opieka trenerów, nocleg oraz 
ciepły posiłek
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