
Dag 1 - Torsdag d. 03. november 2022

8:30 - VELKOMST v/Jesper Hyt
 – Præsentation af deltagere og indlægsholdere

8:40 - DYSETEKNOLOGI 2 v/Finn Thougaard
 – Introduktion af program for beregning af dyser
 – Anvendelse af program ud fra eksempler
 – Anvendelse af program (brændstofbesparelse i fokus)
 – Nyheder indenfor dyser

10:00 – M20-STYRING v/Jesper Hyt
 – Introduktion af CANBUS-styring version M20
 – Gennemgang af ny bil med M20-styring
 – Betjening af bil med M20-styring

12:30 – FROKOST

13:00 - SPULETEKNIK 2: PRAKTIK v/Jesper Hyt
 – Spuling i praksis med udvalg af dyser
 – Spuling i udvidet spulebane
 – Målinger i praksis i forhold til beregninger
 – Spuling med kameradyse, videooptagelse
 – Tips & tricks

16:15 - AFRUNDING

16:30 - HOTEL CHECK-IN (Hotel Radisson)  
975 kr./overnatning. Hotelomkostningen og dertilhørende 
ekstraomkostninger er udover kursets deltagerpris.

18:00 - SOCIALT ARRANGEMENT (Hotel Radisson) 

19:00 - SPISNING (Restaurant Underhuset)

Dag 2 - Fredag d. 04. oktober 2022

8:30 - OPSUMMERING v/Finn Thougaard
 – Gennemgang af måleresultater fra dag 1

9:00 - KEND DIN BIL, VEDLIGEHOLD, FEJL v/Jesper Hyt
 – Smøring, olieniveau, filtre, lovpligtige eftersyn
 – Fejlfinding, kom hurtigt videre
 – Typiske fejl ved PTO, nødstop, fjernbetjening m.m.

10:30 – RUNDTUR PÅ FABRIKKEN (Lillehøjvej 15, Silkeborg)
 – Igangværende opbygninger
 – Samling og test
 – Nye anlæg
 – Service

12:00 - FROKOST

12:30 - VIDEO
Videomateriale fra kameradyse
Videomateriale fra flere dyseleverandører

12:45 – 13:00 - EVALUERING, AFRUNDING

 

Hotel Radisson - Papirfabrikken 12, Silkeborg 
(gratis parkering i P-huset på Smedebakken)

Restaurant Underhuset - Torvet 7, Silkeborg

Forudsætninger og tilmelding: 

Du har deltaget i kursus 1 
/ dyseteknologi 1 eller har 
rimelig erfaring med 
spuling. Undervisnings-
materialet er baseret på 
et anlæg fra JHL / BM. 

Tilmeld 
dig via 
koden til 
højre. 

Bucher Municipal • Lillehøjvej 15 • DK-8600 Silkeborg 
chauffoerkurser@buchermunicipal.com • www.buchermunicipal.dk

Begrænset antal 
pladser

Tilmeldingsfrist:  
07/10/22

Tilmelding er bindende 
2 uger før afholdelse af 
hvert kursus.

Spulekurser 2022  
Kursus 2 03/11/22 - 04/11/22

Medbring arbejdstøj og sikkerhedssko til udendørs 
spuling sammen med information om pumpekapacitet 
og spuleslanger (diameter, længde, type) på det anlæg  
du kører med i det daglige, så kan det bruges som 
eksempler til beregning af dyser.

!

Pris: DKK 4.995 ekskl. hotelovernatning og dertilhørende ekstraomkostninger.
Sted: Lillehøjvej 15, 8600 Silkeborg 
Undervisere: Jesper Hyt-Nielsen og Finn Thougaard
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