TREINAMENTO
TREINAMENTO

CALENDÁRIO 2018
Treinamentos Técnicos

Veículos Comerciais Mercedes-Benz
MANUTENÇÃO (Caminhões & Ônibus)

OPERAÇÃO (Caminhões & Ônibus)

Portfólio de treinamentos por segmento
Ônibus
Urbano

Treinamentos Técnicos de Manutenção
 Fundamentos de Oficina (Pré-requisito para os demais)
 Motores Série 900
 Gerenciamento Eletrônico PLD + BlueTec5 &
Liquid Only (ARLA32)
 Caixas G85-6 / G60-6 (GO-190 & GO-210)
 Freio Pneumáticos e reparo de válvulas
 Gerenciamento dos freios auxiliares e
suspensão pneumática
 Eletricidade Veicular Mód.1

Caminhões Pesados

 Eletricidade Veicular Mód.2
 Eixos Traseiros HL4 / HL5

Rodoviário

Treinamentos Técnicos de Manutenção
 Fundamentos de Oficina (Pré-requisito para os demais)
 Motores Série 400 (OM457LA)
 Gerenciamento Eletrônico PLD + BlueTec5 &
Liquid Only (ARLA32)
 Caixas GO190-6 / GO210-6 (G85 & G60)
 Gerenciamento Eletrônico da Caixa
Automatizada GO 240
 Freio Pneumáticos e reparo de válvulas
 Gerenciamento Eletrônico dos Freios
Eletropneumáticos & Suspensão Pneumática
 Eletricidade Veicular Mód.1 e Mód. 2
 Eixos Traseiros HL4 / HL5

Treinamento Operacional

 TOP – Técnicas de Operação Avançada
(Ênfase em economia geral & segurança).
 ECODRIVE – Operação de Veículos com Câmbios
automatizados, Telemetria, Computador de bordo.
 FMO – Formador de Monitor de Operação
(Preparação didática de Instrutores/Multiplicadores)
02 05

Caminhões
Leves & Médios

Treinamentos Técnicos de Manutenção
 Fundamentos de Oficina (Pré-requisito para os demais)
 Motores Série 900
 Gerenciamento Eletrônico PLD + BlueTec5 &
Liquid Only (ARLA32)

 Caixas G85-6 / G60-6
 Freio Pneumáticos e reparo de válvulas
 Eletricidade Veicular Mód.1
 Eletricidade Veicular Mód.2

 Eixos Traseiros HL4 / HL5

Caminhões Pesados

Pesados & Extrapesados

Treinamentos Técnicos de Manutenção
 Fundamentos de Oficina (Pré-requisito para os demais)
 Motores Série 400 (OM457LA)
 Motores Série 500 (Somente ACTROS)
 Gerenciamento Eletrônico PLD + BlueTec5 &
Liquid Only (ARLA32)
 Caixas MB Automatizadas (PowerShift)
 Gerenciamento Eletrônico das Caixas
Automatizadas
 Eletricidade Veicular Mód.1
 Eletricidade Veicular Mód.2

 Freio Pneumáticos e reparo de válvulas
 Gerenciamento dos Freios Eletropneumáticos
(ACTROS) e suspensão pneumática
Treinamento Operacional

 TOP – Técnicas de Operação Avançada
(Ênfase em segurança & economia geral).
 ECODRIVE – Operação de Veículos com Câmbios
automatizados, Telemetria, Computador de bordo.
 FMO – Formador de Monitor de Operação
(Preparação didática de Instrutores/Multiplicadores)
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CALENDÁRIO 2018
1º Semestre
Mês

TREINAMENTO

Data

Dia(s) da
Semana

29/01 à 02/02/2018

Seg - Sex

15/02/2018

Qui

15/02 à 16/02/2018

Qui - Sex

19/02 à 23/02/2018

Seg - Sex

Motores MB Série 900

19/03 à 22/03/2018

Seg - Qui

Eletricidade Veicular Módulo I
(Ênfase em Sistemas Elétricos)

19/03 à 22/03/2018

Seg - Qui

02/04 à 06/04/2018

Seg - Sex

Caixas de Mudanças MB G85, G60 & GO-190

09/04 à 12/04/2018

Seg - Qui

Gerenciamento Eletrônico do Motor (PLD) &
BlueTec 5 (ARLA32)

09/04 à 13/04/2018

Seg - Sex

Freios Pneumáticos e Reparo de Válvulas

23/04 à 27/04/2018

Seg - Sex

03/05/2018

Qui

03/05 à 04/05/2018

Qui - Sex

29/05 à 30/05/2018

Ter - Qua

Treinamento Operacional - Caminhões
ECODRIVE (Pré-requisito Treinamento TOP)

20/06 à 22/06/2018

Qua - Sex

Caixas de Mudanças MB G85, G60 & GO-190

25/06 à 28/06/2018

Seg - Qui

Fundamentos de Oficina
(Pré-requisito para os demais treinamentos)

Teste prático e teórico de comprovação de
conhecimento fundamental (Veículos MB)
FEV

(Torna facultativo o Fundamentos de Oficina)

Treinamento Operacional – Ônibus
TOP - Técnicas de Operação Avançada
(Não há pré-requisitos)

Fundamentos de Oficina
(Pré-requisito para os demais treinamentos)
MAR

Fundamentos de Oficina
(Pré-requisito para os demais treinamentos)
ABR

Teste prático e teórico de comprovação de
conhecimento fundamental (Veículos MB)
(Torna facultativo o Fundamentos de Oficina)
MAI

Treinamento Operacional – Ônibus
TOP - Técnicas de Operação Avançada
(Não há pré-requisitos)

Treinamento Operacional – Caminhões
TOP - Técnicas de Operação Avançada
(Não há pré-requisitos)
JUN
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2º Semestre
Mês

TREINAMENTO

Data

Dia(s) da
Semana

02/07 à 06/07/2018

Seg - Sex

Eletricidade Veicular Módulo I
(Ênfase em Sistemas Elétricos)

02/07 à 05/07/2018

Seg - Qui

Freios Pneumáticos e Reparo de Válvulas

09/07 à 13/07/2018

Seg - Sex

Eixos Traseiros MB HL4 & HL5

10/07 à 11/07/2018

Ter - Qua

Motores MB Série 450

16/07 à 19/07/2018

Seg - Qui

Eletricidade Veicular Módulo II
(Ênfase em Sistemas Eletrônicos)

23/07 à 27/07/2018

Seg - Sex

Gerenciamento Eletrônico do Motor (PLD) &
BlueTec 5 (ARLA32)

06/08 à 10/08/2018

Seg - Sex

Motores MB Série 500

13/08 à 16/08/2018

Seg - Qui

13/08 à 17/08/2018

Seg - Sex

Gerenciamento Eletrônico das Caixas de
Mudanças Automatizadas (Caminhões)

17/09 à 21/09/2018

Seg - Sex

Motores MB Série 900

08/10 à 11/10/2018

Seg - Qui

Eixos Traseiros MB HL4 & HL5

16/10 à 17/10/2018

Ter - Qua

Caixas de Mudanças MB Automatizadas
(Caminhões)

22/10 à 25/10/2018

Seg - Qui

22/10 à 26/10/2018

Seg - Sex

Caixas de Mudanças MB G85, G60 & GO-190

29/10 à 01/11/2018

Seg - Qui

Gerenciamento Eletrônico dos Freios
Eletropneumáticos & Suspensão (Caminhões)

05/11 à 09/11/2018

Seg - Sex

Gerenciamento Eletrônico dos Freios
Auxiliares & Suspensão Pneumática (Ônibus)

26/11 à 30/11/2018

Seg - Sex

Estratégia de Diagnóstico (Trem de Força)

03/12 à 06/12/2018

Seg – Qui

Estratégia de Diagnóstico (Eletropneumática)

10/12 à 13/12/2018

Seg – Qui

Fundamentos de Oficina
(Pré-requisito para os demais treinamentos)

JUL

AGO

Fundamentos de Oficina
(Pré-requisito para os demais treinamentos)
SET

OUT

Fundamentos de Oficina
(Pré-requisito para os demais treinamentos)

NOV

DEZ
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Como participar
Cadastro
- Para fins de emissão das notas fiscais referentes aos treinamentos e para segurança de
ambas as partes, só é possível participar dos cursos as empresas cadastradas junto à
MINASMÁQUINAS, ou seja, que já adquiriram produtos (Peças/serviços/veículos ou treinamentos).
Obs. O cadastro é rápido e gratuito.
 E-mail: cadastro@minasmaquinas.com.br
 Telefone: (31) 3369-1351 / 1352 (Kátia/Lucas)

Inscrições
- Fazer inscrições nos treinamentos oferecidos pelo Centro de Treinamento MINASMÁQUINAS é
muito fácil, basta entrar em contato através do site, e-mail ou telefone abaixo, preencher
corretamente e enviar a ficha de inscrição:
 Site: www.minasmaquinas.com.br/site/treinamento
 E-mail: treinamento@minasmaquinas.com.br
 Telefone: (31) 3369-1817 (Filipe)
 Efetivação das inscrições;
- Após verificação e reserva de vagas disponíveis será enviado email de confirmação.

Valor do Investimento
De acordo com as normas da Mercedes-Benz do Brasil para os CTH´s – Centros de Treinamento

Homologados, o valor cobrado em todos os cursos por aluno é de um salário mínimo (vigente), ou
seja, R$965,00, porém como forma de privilegiar os clientes MINASMAQUINAS a gerência está
concedendo descontos que vão de 17% à 27% nos cursos. Para facilitar a verificação dos cursos e
seus respectivos valores, seguem nas próximas páginas a descrição de cada treinamento.

Informações Importantes
 O Centro de Treinamento Minasmáquinas disponibiliza todo o material didático e demais
recursos necessários para os cursos, bem como café da manhã, almoço e café da tarde para os alunos.
 O Centro de Treinamento Minasmáquinas se reserva o direito de fazer alteração de datas ou até o
cancelamento com aviso prévio , caso a cota mínima de 7 alunos não seja atingida.
 Inscrições não canceladas com no mínimo 7 dias antes do início do curso, ou falta não justificada
geram cobrança no valor total do treinamento à empresa/responsável contratante do serviço.
 As notas fiscais serão emitidas até a data final de cada treinamento.
 Horário dos cursos: 08:15 às 16:10
06

Formação Técnica
CTH-MG
Dentro da variedade
de produtos
e serviços
oferecidos
aos clientes, a
Inovações
para 2017
- Clientes
Frotistas
MINASMÁQUINAS conta com um grande diferencial, o CTH-MG (Centro de
Treinamento Homologado Mercedes-Benz), localizado estrategicamente dentro do
próprio concessionário e é o único de Minas Gerais.
Além de ser parte integrante da capacitação da rede de Concessionárias MercedesBenz do Brasil, nos padrões internacionais Global Training, o CTH-MG também
disponibiliza para os clientes frotistas: Treinamentos Técnicos de Manutenção,
Operação e In Company.

Programa Técnico de Oficina
Em 2017 o CTH-MG - Centro de Treinamento Homologado Mercedes-Benz – Minas
Gerais inovou mais uma vez, disponibilizando para os clientes frotistas um novo
conceito estruturado de formação técnica, similar ao processo realizado com os
técnicos da Rede de Concessionárias Mercedes-Benz do Brasil.
Esse programa de treinamento visa capacitar de forma ordenada os colaboradores da
oficina, possibilitando que tenham um conhecimento aprofundado sobre os produtos
Mercedes-Benz.
O processo de formação do Programa Técnico de Oficina corresponde a 12
treinamentos, os quais chamamos de “peças”, que formam uma estrutura de
sustentação para a 13ª peça que corresponde a conclusão do programa (Figura1).
A ordem de participação no Programa começa com um pré-requisito, o treinamento
Fundamentos de Oficina e os demais ficam a critério da empresa participante que
continua a ter total autonomia no processo, o qual está dividido por segmento:
Caminhões e Ônibus.

(Figura 1)
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TREINAMENTO
Descrição individual dos cursos - Técnico em Manutenção

Fundamentos de Oficina

Aplicação: Ônibus e Caminhões
Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica
Duração: 40horas – 5dias

OPÇÃO
Teste prático e teórico de
comprovação de conhecimento
fundamental – Veículos MB

Valor: R$954,00 / Clientes MM = R$800,00

Técnico em
Manutenção

Conteúdo resumido:
Teste disponibilizado para
• História da Mercedes-Benz e da automobilística mundial
comprovar o conhecimento de
• Identificação dos produtos Mercedes-Benz (Veículos e agregados)
alguns alunos que acreditam já
• Metrologia;
saber o conteúdo, tornando
- Sistema internacional de medidas
facultativo a participação no
treinamento FUNDAMENTOS de
- Paquímetro
OFICINA, caso seja aprovado no
- Micrômetro
teste.
- Relógio Comparador
- Súbito (Comparador de diâmetros internos)
Duração: 8horas – 1dia
• Ferramentas de oficina;
Valor: R$160,00
- Manômetros
- Torquímetros
- Multímetros
- Calibres, etc.
• Elementos de oficina;
- Fixação e Vedação (Roscas, porcas, parafusos, rolamentos, retentores, juntas...)
- Pequenas reparos e usinagens
• Manutenção preventiva;
- Conceitos e cuidados ao realizar manutenções preventivas
- Fichas de manutenção preventiva MB (Interpetação)
- Computador de bordo (Manuseio e Interpretação)
• Princípio do Funcionamento dos agregados;
- Motores Diesel e seus sistemas
- Caixas de mudanças e Embreagens
- Eixos Traseiros
- Freios Pneumáticos
• Avaliação teórica e trabalho prático pós-treinamento.

Fundamentos de oficina
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TREINAMENTO
Descrição individual dos cursos – Técnico em Sistemas de Propulsão

Motores MB Série 900

Aplicação: Ônibus e Caminhões
Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica
Duração: 32horas – 4dias

Conteúdo resumido:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Técnico em Sist.
de Propulsão

•

História & Princípio de funcionamento dos motores Diesel
Literatura Técnica de Oficina
Desmontagem e montagem do motor
Tolerância dimensional (Medidas/Metrologia...)
Procedimentos e utilização de ferramentas especiais
Sistemas
- Alimentação de Diesel
- Lubrificação
- Arrefecimento
- Sobrealimentação de ar
- Freio-motor
Modificações dos motores EURO III p/ EURO V,
BlueTec (ARLA32) – Princípio de funcionamento
Testes do motor com auxílio de manômetros
- Pressão do diesel e sucção da linha
- Pressão do óleo lubrificante do motor
- Pressão do sistema de arrefecimento
- Pressão de Sobrealimentação de ar
Testes do motor com o auxílio do aparelho de diagnóstico
- Teste das Unidades Injetoras (Tempo de atracamento)
- Teste da Compressão
- Teste da Suavidade de marcha-lenta
-Teste do desligamento individual dos cilindros
Diagnóstico de falhas
Avaliação teórica e trabalho prático pós-treinamento.
Motores MB

Valor: R$954,00 / Clientes MM = R$700,00
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TREINAMENTO
Descrição individual dos cursos – Técnico em Sistemas de Propulsão

Motores MB Série 400

Aplicação: Ônibus e Caminhões
Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica
Duração: 32horas – 4dias

Conteúdo resumido:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Técnico em Sist.
de Propulsão

•

História & Princípio de funcionamento dos motores Diesel
Literatura Técnica de Oficina
Desmontagem e montagem do motor
Tolerância dimensional (Medidas/Metrologia...)
Procedimentos e utilização de ferramentas especiais
Sistemas
- Alimentação de Diesel
- Lubrificação
- Arrefecimento
- Sobrealimentação de ar
- Freio-motor
Modificações dos motores EURO III p/ EURO V,
BlueTec (ARLA32) – Princípio de funcionamento
Testes do motor com auxílio de manômetros
- Pressão do diesel e sucção da linha
- Pressão do óleo lubrificante do motor
- Pressão do sistema de arrefecimento
- Pressão de Sobrealimentação de ar
Testes do motor com o auxílio do aparelho de diagnóstico
- Teste das Unidades Injetoras (Tempo de atracamento)
- Teste da Compressão
- Teste da Suavidade de marcha-lenta
-Teste do desligamento individual dos cilindros
Diagnóstico de falhas
Avaliação teórica e trabalho prático pós-treinamento.
Motores MB

Valor: R$954,00 / Clientes MM = R$700,00
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TREINAMENTO
Descrição individual dos cursos – Técnico em Sistemas de Propulsão

Motores MB Série 500

Aplicação: Caminhões ACTROS
Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica
Duração: 32horas – 4dias

Conteúdo resumido:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Técnico em Sist.
de Propulsão

•

História & Princípio de funcionamento dos motores Diesel
Literatura Técnica de Oficina
Desmontagem e montagem do motor
Tolerância dimensional (Medidas/Metrologia...)
Procedimentos e utilização de ferramentas especiais
Sistemas
- Alimentação de Diesel
- Lubrificação
- Arrefecimento
- Sobrealimentação de ar
- Freio-motor
Modificações dos motores EURO III p/ EURO V,
BlueTec (ARLA32) – Princípio de funcionamento
Testes do motor com auxílio de manômetros
- Pressão do diesel e sucção da linha
- Pressão do óleo lubrificante do motor
- Pressão do sistema de arrefecimento
- Pressão de Sobrealimentação de ar
Testes do motor com o auxílio do aparelho de diagnóstico
- Teste das Unidades Injetoras (Tempo de atracamento)
- Teste da Compressão
- Teste da Suavidade de marcha-lenta
-Teste do desligamento individual dos cilindros
Diagnóstico de falhas
Avaliação teórica e trabalho prático pós-treinamento.
Motores MB

Valor: R$954,00 / Clientes MM = R$700,00
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TREINAMENTO
Descrição individual dos cursos – Técnico em Sistemas de Propulsão

Gerenciamento Eletrônico PLD + BlueTec & Liquid Only

Aplicação: Ônibus e Caminhões
Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica
Duração: 40horas – 5dias

Conteúdo resumido:
Módulos eletrônicos (Função) obs. Não fazemos manutenção interna/externa em módulos.
Arquitetura eletrônica
Linha CAN
Literatura Técnica de Oficina
Sensores do motor
Testes, comparações e comprovação de valores
Leitura e interpretação de esquemas elétricos
Códigos de falhas, valores reais e valores binários
Diagnóstico de falhas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Princípio de funcionamento do sistema BlueTec5 convencional e com o novo sistema Liquid Only
Razões da implantação do PROCONVE P7/EURO 5 no Brasil
Testes do ARLA 32 (Concentração, contaminação...)
Desmontagem e montagem de todos os componentes
Sistemas Hidráulico, pneumático e elétrico
Painel de instrumentos como auxílio no diagnóstico
Limitação de potência
Nova arquitetura eletrônica e módulos envolvidos
Procedimentos e utilização de ferramentas especiais
Avaliação teórica e trabalho prático pós-treinamento.
Ger. do motor
PLD + BlueTec5

Valor: R$954,00 / Clientes MM = R$800,00
12

Técnico em Sist.
de Propulsão

•
•
•
•
•
•
•
•
•

TREINAMENTO
Descrição individual dos cursos – Técnico em Sistemas de Transmissão

Eixos Traseiros MB (HL4 & HL5)

Aplicação: Ônibus e Caminhões
Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica
Duração: 16horas – 2dias

Conteúdo resumido:

Valor: R$477,00 / Clientes MM = R$350,00

Eixos MB
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Técnico em Sist.
de Transmissão

• Princípio de funcionamento dos eixos traseiros;
-Torque vs Rotação
- Relação de redução (Coroa & Pinhão, Grupo Planetário, Eixos Traseiros com dupla velocidade)
- Diferencial (Comportamento em curvas, patinação, bloqueio do diferencial)
- Características & Curiosidades
• Literatura Técnica de Oficina
• Critérios de avaliação do eixo traseiro
• Análise de peças e principais causas de falhas (Tranco, Falta de Lubrificação, Fadiga...)
• Desmontagem e montagem do eixo traseiro
• Tolerância dimensional (Medidas/Ajustes/Regulagens...)
- Profundidade do pinhão
- Pré-carga dos rolamentos do pinhão e rolamentos laterais da coroa com caixa de satélites
- Folga entre dentes da coroa e pinhão
- Excentricidade e perpendicularidade da coroa
- Marca de contato entre dentes, etc.
• Manutenção preventiva dos eixos traseiros
• Lubrificação (Lubrificantes, Limpeza do respiro, Retentores e Juntas)
• Cubo de Roda (Desmontagem, montagem e regulagem)
• Procedimentos e utilização de ferramentas especiais
• Testes do eixo traseiro
• Diagnóstico de falhas
• Avaliação teórica e trabalho prático pós-treinamento.

TREINAMENTO
Descrição individual dos cursos – Técnico em Sistemas de Transmissão

Caixas de Mudanças MB – G85-6, G60-6 & GO190-6, GO210-6

Ônibus Rodoviário

Aplicação: Ônibus e Caminhões
Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica
Duração: 32horas – 4dias

Conteúdo resumido:

Técnico em Sist.
de Transmissão

• Princípio de funcionamento das caixas de mudança;
-Torque vs Rotação
- Relação de redução
- Componentes internos (Anéis sincronizadores, Luvas, Garfos, Pressionadores, etc).
- Características & Curiosidades
• Literatura Técnica de Oficina
• Critérios de avaliação das caixas de mudanças e embreagens
• Análise de peças e principais causas de falhas
• Desmontagem e montagem da caixa de mudanças
• Tolerância dimensional (Medidas/Ajustes/Regulagens...)
- Reserva de sincronização dos anéis sincronizadores
- Folga dos anéis trava
- Cálculo da folga entre a árvore primária e secundária
- Folga entre a árvore primária e secundária, etc.
• Trambulador (Verificação e ajuste do acionamento externo)
• Manutenção preventiva das caixas de mudança
• Lubrificação (Lubrificantes, Limpeza do respiro, Retentores e Juntas, etc)
• Embreagem
• Procedimentos e utilização de ferramentas especiais
• Testes da caixa e da embreagem
• Diagnóstico de falhas
• Avaliação teórica e trabalho prático pós-treinamento.

Caixas MB
Valor: R$954,00 / Clientes MM = R$700,00
14

TREINAMENTO
Descrição individual dos cursos – Técnico em Sistemas de Transmissão

Caixas de Mudanças MB Automatizadas com sistema PowerShift
G330 / G281 / G211 & Retarder Voith VR115

Aplicação: Caminhões Actros & Axor automatizados
Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica
Duração: 32horas – 4dias

Conteúdo resumido:

Técnico em Sist.
de Transmissão

• Dados Técnicos e modificações dos sistemas PowerShift 1 & 2
• Princípio de funcionamento das caixas de mudança;
-Torque vs Rotação
- Relação de redução
- Características & Curiosidades
• Literatura Técnica de Oficina
• Critérios de avaliação das caixas de mudanças e embreagens
• Análise de peças e principais causas de falhas
• Desmontagem e montagem da caixa de mudanças
• Tolerância dimensional (Medidas/Ajustes/Regulagens...)
• Circuitos pneumáticos, hidráulicos e elétricos
• Atuadores da caixa de mudanças funcionamento, desmontagem e montagem;
- Módulo de engate
- Módulo de seleção de marchas
- Módulo do servo de embreagem
- Módulo do GP – Grupo Multiplicador
• Programação da caixa de mudanças
• Manutenção preventiva das caixas de mudança
• Lubrificação(Lubrificantes, Limpeza do respiro, Retentores, etc)
• Embreagem (Desmontagem, montagem e regulagem)
• Procedimentos e utilização de ferramentas especiais
• Testes da caixa e da embreagem
• Retarder–Funcionamento, Desmontagem e montagem
• Diagnóstico de falhas
• Avaliação teórica e trabalho prático pós-treinamento.
Caixas MB
Valor: R$954,00 / Clientes MM = R$700,00
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TREINAMENTO
Descrição individual dos cursos – Técnico em Sistemas de Transmissão

Gerenciamento Eletrônico das caixas MB Automatizas - Caminhões

Aplicação: Caminhões (Atego/Axor/ACTROS) com sistema de mudança de marchas PowerShift
Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica
Duração: 40horas – 5dias

Conteúdo resumido:
Revisão do 1º módulo - Curso de caixas automatizadas MB PowerShift
Leitura e interpretação de esquemas elétricos
Arquitetura eletrônica
Barramentos
Linhas CAN
Módulos eletrônicos (Função) obs. Não abrimos módulos
Literatura Técnica de Oficina
Sensores & Atuadores da caixa de mudanças
Testes, comparações e comprovação de valores
Utilização do painel de instrumentos no auxílio ao diagnóstico
Códigos de falhas, valores reais e valores binários
Funções especiais e particularidades do sistema
Procedimentos e utilização de ferramentas especiais
Critério de avaliação da Caixa e Embreagem
Testes da caixa e embreagem com o auxílio do aparelho de diagnóstico
Diagnóstico de falhas
Avaliação teórica e trabalho prático pós-treinamento

Técnico em Sist.
de Transmissão

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ger. Caixas
Automatizadas

Valor: R$954,00 / Clientes MM = R$800,00
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TREINAMENTO
Descrição individual dos cursos – Técnico em Sistemas de Transmissão

Gerenciamento Eletrônico das caixas MB Automatizas - Ônibus

Aplicação: Ônibus Rodoviário com sistema de mudança de marcha PowerShift
Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica
Duração: 40horas – 5dias

Conteúdo resumido:
Funcionamento do PowerShift - Sistema de mudança automatizada de marchas em Ônibus
Sensores & Atuadores da caixa de mudanças
Leitura e interpretação de esquemas elétricos
Arquitetura eletrônica
Barramentos
Linhas CAN
Módulos eletrônicos (Função) obs. Não abrimos módulos
Literatura Técnica de Oficina
Testes, comparações e comprovação de valores
Utilização do painel de instrumentos no auxílio ao diagnóstico
Códigos de falhas, valores reais e valores binários
Funções especiais e particularidades do sistema
Procedimentos e utilização de ferramentas especiais
Critério de avaliação da Caixa e Embreagem
Testes da caixa e embreagem com o auxílio do aparelho de diagnóstico
Diagnóstico de falhas
Avaliação teórica e trabalho prático pós-treinamento

Técnico em Sist.
de Transmissão

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ger. Caixas
Automatizadas

Valor: R$954,00 / Clientes MM = R$800,00
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TREINAMENTO
Descrição individual dos cursos – Técnico em Sistemas Pneumáticos

Freio Pneumático e Reparação de Válvulas

Aplicação: Ônibus e Caminhões
Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica
Duração: 40horas – 5dias

Conteúdo resumido:

•
•
•
•
•
•

Fundamentos da Pneumática
Literatura técnica de oficina
Leitura e interpretação de esquemas pneumáticos
Montagem real de esquemas pneumáticos numa bancada didática
Funcionamento das válvulas
Desmontagem e montagem das válvulas (WABCO & KNORR)
- APU – Unidade de Processamento de Ar
- Protetora de 4 circuitos
- Pedal – Freio de serviço
- Manete – Freio de estacionamento
- Relé – Estacionamento/Serviço/Suspensor
- ALB – Sensível a carga
- Distribuidora para a Carreta (Mão de amigo)
- Válvulas do Servo de embreagem
- Válvulas do Compressor de ar
Troca de reparos das válvulas WABCO & KNORR
Regulagem das válvulas no veículo e na bancada de teste conforme os fabricantes
Teste das válvulas no veículo e na bancada de teste
Utilização de ferramentas especiais para verificação e
comprovação de valores
Diagnóstico de falhas
Avaliação teórica e trabalho prático pós-treinamento.

Valor: R$954,00 / Clientes MM = R$800,00

Técnico em Sist.
Pneumáticos

•
•
•
•
•
•

Freios Pneum.
Reparo de válv.
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TREINAMENTO
Descrição individual dos cursos – Técnico em Sistemas Pneumáticos

Gerenciamento Eletrônico dos Freios Auxiliares, ABS & Suspensão Pneumática

Aplicação: Ônibus Urbano OF, Exemplo “PADRON OF1721, OF1724...
Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica
Duração: 32horas – 4dias

Conteúdo resumido:

Técnico em Sist.
Pneumáticos

• Conceitos Prévios
- Leitura e interpretação de esquemas elétricos
- Literatura Técnica de Oficina
- Utilização de ferramentas (Multímetro, manômetro...)
- Barramentos (Alimentação dos sistemas)
• Painel de instrumentos
- Símbolos (Lâmpadas piloto)
- Códigos de falhas
- Valores Analógicos e Binários
• Retarder Telma – Eletromagnético
- Funcionamento
- Componentes do sistema
- Testes e diagnóstico
• Suspensão Pneumática
- Funcionamento
- Componentes do sistema
- Testes e diagnóstico
- Ajustes do nível da suspensão com o aparelho de diagnóstico
• ABS – Sistema Anti Bloqueio da Rodas
- Funcionamento
- Componentes do sistema
- Testes com Multímetro e Osciloscópio
- Diagnóstico
• Avaliação teórica e trabalho prático pós-treinamento.

Ger. Freios Aux.
Susp. Pneum.

Valor: R$954,00 / Clientes MM = R$700,00
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TREINAMENTO
Descrição individual dos cursos – Técnico em Sistemas Pneumáticos

Gerenciamento Eletrônico de Freios Telligent BS
& Suspensão Pneumática

Aplicação: Caminhões MB ACTROS
Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica
Duração: 40horas – 5dias

Conteúdo resumido:

Técnico em Sist.
Pneumáticos

• Conceitos Prévios
- Leitura e interpretação de esquemas elétricos e pneumáticos
- Literatura Técnica de Oficina
- Utilização de ferramentas (Multímetro, manômetro...)
- Barramentos (Alimentação dos sistemas)
• Freios eletropneumáticos
- Funcionamento
- Componentes do sistema
- Testes e diagnóstico
- Ajustes do nível da suspensão com o aparelho de diagnóstico
• Redundância do sistema eletropneumático
• Painel de instrumentos
- Símbolos (Lâmpadas piloto)
- Códigos de falhas
- Valores Analógicos e Binários
• - Suspensão Pneumática
- Funcionamento
- Componentes do sistema
- Testes e diagnóstico
- Ajustes do nível da suspensão
• Avaliação teórica e trabalho prático pós-treinamento.
Ger. Freios
Susp. Pneum.

Valor: R$954,00 / Clientes MM = R$800,00
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TREINAMENTO
Descrição individual dos cursos – Técnico em Sistemas Eletroeletrônicos

Eletricidade Veicular – Mód. I
(Sistemas elétricos)

Aplicação: Ônibus e Caminhões
Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica
Duração: 32horas – 4dias

Conteúdo resumido:

•
•
•
•
•
•

Princípios da eletricidade
Grandezas elétricas (Tensão, Corrente, Resistência, Potência, Freqüência...)
Multímetro
Perigos da eletricidade
Literatura Técnica de Oficina
Leitura e interpretação de esquemas elétricos
Simbologia elétrica
Barramentos (Alimentação dos sistemas)
Circuitos elétricos (Série, Paralelo, Misto)
Montagem de circuitos elétricos em bancada didática que simula os sistemas dos veículos MB
Componentes elétricos
- Função, tipos, funcionamento e diagnóstico
- Montagem de circuitos elétricos na mesa de testes (PROTOBOARD), utilizando os componentes
Dimensionamento de cabos e instalação de circuitos adicionais
Motor de Partida (Funcionamento, desmontagem, montagem e diagnóstico)
Alternador (Funcionamento, desmontagem, montagem e diagnóstico)
Testes, comparações e comprovações de valores
Diagnóstico de falhas
Avaliação teórica e trabalho prático pós-treinamento.

Valor: R$954,00 / Clientes MM = R$700,00

Técnico em Sist.
Eletroeletrônicos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eletricidade
veicular Mód. I
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TREINAMENTO
Descrição individual dos cursos – Técnico em Sistemas Eletroeletrônicos

Eletricidade Veicular – Mód. II
(Eletroeletrônica)

Aplicação: Ônibus e Caminhões
Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica
Duração: 40horas – 5dias

Conteúdo resumido:
Técnico em Sist.
Eletroeletrônicos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisão do 1º Módulo de Eletricidade Veicular
Arquitetura Eletrônica dos Ônibus & Caminhões MB
Módulos Eletrônicos (Obs. Não consertamos módulos)
Integração, característica e funções especiais dos módulos eletrônicos
Estudo das entradas e saídas dos módulos eletrônicos
Linhas CAN
Ponto Estrela
Painel de instrumentos
Leitura, interpretação de esquemas elétricos
Ferramentas especiais
Resolução de falhas utilizando estratégias de diagnóstico
Testes, comparações e comprovações de valores
Diagnóstico de falhas
Avaliação teórica e trabalho prático pós-treinamento.

Eletricidade
veicular Mód. II

Valor: R$954,00 / Clientes MM = R$800,00
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TREINAMENTO
Descrição individual dos cursos – Técnicos em Diagnóstico (Trem de Força)

Estratégia de diagnóstico 1
(Power Train)

Técnico em Diag
Trem de Força

Aplicação: Ônibus e Caminhões
Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica que tenham concluído os
pré-requisitos;

• Módulo de Propulsão completo (Colunas Vermelha)
• Módulo de Transmissão completo (Coluna Amarela)
Participação: Mediante convocação
Duração: 32horas – 4dias
Conteúdo resumido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teste inicial sobre conceitos abordados nos treinamentos pré-requisitos
Conceito de Estratégia
Raciocínio lógico
Situações do cotidiano que envolvem estratégia
Conceito de Eficiência
Fluxograma (Compreensão, utilização e confecção)
Sequência desejada da resolução e controle de falhas
Fontes de informação
Aparelho de diagnóstico
Ferramentas especiais
Literatura técnica
Resolução de falhas nos veículos
Avaliação teórica e trabalho prático pós-treinamento.
Estratégia de Diagnóstico
Ênfase em Trem de Força

Valor: R$954,00 / Clientes MM = R$700,00
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TREINAMENTO
Descrição individual dos cursos – Técnicos em Diagnóstico (Eletropneumática)

Estratégia de diagnóstico 2
(Eletropneumática)
Técnico em Diag.
Eletropneumático

Aplicação: Ônibus e Caminhões
Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica que tenham concluído os
pré-requisitos;

• Módulo de Eletropneumática (Coluna Verde)
• Módulo de Eletroeletrônica (Coluna Azul)
Participação: Mediante convocação
Duração: 32horas – 4dias
Conteúdo resumido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teste inicial sobre conceitos abordados nos treinamentos pré-requisitos
Conceito de Estratégia
Raciocínio lógico
Situações do cotidiano que envolvem estratégia
Conceito de Eficiência
Fluxograma (Compreensão, utilização e confecção)
Sequência desejada da resolução e controle de falhas
Fontes de informação
Aparelho de diagnóstico
Ferramentas especiais
Literatura técnica
Resolução de falhas nos veículos
Avaliação teórica e trabalho prático pós-treinamento.
Estratégia de Diagnóstico
Ênfase em Eletropneumática

Valor: R$954,00 / Clientes MM = R$700,00
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TREINAMENTO
Contato e endereço – CTH-MINASMÁQUINAS

 Endereço:
BR-381, 2211 Km 02 - Bandeirantes
Contagem - MG
CEP: 32240-090
 Contato
Filipe Roger treinamento@minasmaquinas.com.br
Telefone (31) 3369-1817
 Instrutores
Leonardo Morais leonardo.morais@minasmaquinas.com.br
Cássio Williver cassio.pereira@minasmaquinas.com.br
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TREINAMENTO
Sugestão de Hotéis – CTH-MINASMÁQUINAS

Clube SESC Pousada - Contagem
Rua Padre José Maria de Man, 805 –
B. Novo Riacho,
Contagem - MG,
CEP: 32280-660
Telefone:(31) 2108-4504 ou 2108-4501
pousadacb@sescmg.com.br

• 1,8 Km à pé.
• De carro 2,5 Km.
Observações.:
• Restaurante no local com preço acessível

Rio Negro Hotel
Av. Rio Negro, 818,
B. Riacho das Pedras,
Contagem - MG
CEP: 32280-000
Telefone:(31) 3391-5792
hotelrionegro@bol.com.br

• 800m à pé passando na passarela.
• De carro 3,8 Km (Tem que dar volta).

Observações:
• Dificuldade para encontrar restaurante para jantar nas proximidades e não tem no hotel.

26

TREINAMENTO
Sugestão de Hotéis – CTH-MINASMÁQUINAS

Hotel Ibis Betim
Rod Br 381 Fernao Dias - Km 482 SN
Jardim Piemonte
CEP: 32.689-898 – Betim, Brasil
Tel.: (31) 2111-1600
Informações gerais:
h5467-re@accor.com.br
• 2 Km
Observações:
• Localizado na divisa de Betim com Contagem fica bem próximo da Minasmáquinas.
• Não há restaurantes próximos, o aluno terá que jantar no hotel ou usar serviço de taxi.

União Palace Hotel
R. Rio Pium-I, 15 - Novo Riacho,
Contagem - MG
CEP: 32280-290
Telefone: (31)33958093,
(31)33963070, (31)33965986
hoteluniaomg@hotmail.com

• 900m à pé passando na passarela.
• De carro 3 Km (Tem que dar volta).

Observações:
•
Ao lado do Carrefour de Contagem (Atrás da empresa FRANCAP)
•
Servem janta no hotel

Manferrari Hotel
Av. João César de Oliveira, 1090 –
Eldorado - Contagem – MG
CEP: 32.315-000
Telefone: (31) 3395-5060
www.manferrari.com.br
• 8 Km
Observações:
•
Mais distante da Minasmaquinas, porém com maior comodidade para os alunos
•
Muitos restaurantes próximos com preços variados
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TREINAMENTO
Sugestão de Transporte em Belo Horizonte e Contagem MG

Whatsapp 31 8652.0708
Site: www.contagemaeroporto.com.br

Av. João Cesar de Oliveira, 6337 / Centro / Contagem, MG

Sugestão de Taxi
Alisson: TIM (31) 9134.4466 | Vivo (31) 9864.7471
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