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Alle genoemde prijzen zijn per dag en excl. BTW.

Uitgebreid cursusaanbod

Bevoegd persoon 
De scholing tot Bevoegd persoon is speciaal ontwik-
keld voor dienstverleners die te maken hebben met 
hoge druk ademluchtcilinders. Brancherichtlijnen 
hebben bepaald dat ieder individu die zich bezig-
houdt met het (her)vullen van hoge druk ademlucht-
cilinders theoretisch en praktisch ge�nstrueerd moet 
zijn en het certificaat dient te behalen. Deze 
instructie heeft als doel om u als cursist vertrouwd te 
maken met de ademluchtvulinstallatie en u de bijbe-
horende procedures aan te leren, alsmede het accep-
teren en uitvoeren van uw verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid.
Prijs
€195,- per persoon. €1295,- in groepsverband.

Compressortechniek deel I
Deze scholing is speciaal ontwikkeld voor iedereen 
die ge�nteresseerd is in de techniek betreffende 
hoge druk compressoren.
Wij houden rekening met uw reeds opgedane kennis. 
Graag stellen we u op de hoogte van de wetgeving 
voor het bedienen en onderhouden van een compres-
sor. Het doel is om u als cursist vertrouwd te maken 
met de opbouw van compressoren, de werking van 
verschillende prominente onderdelen en verbruiks-
materialen. Hierbij hebt u de mogelijkheid om aan uw 
eigen compressor werkzaamheden te verrichten.

Prijs
€545,- per persoon.

Onze kennis willen wij graag met u delen. Wij verzorgen trainingen en scholingen voor een ieder die werkt 
met persluchtinstallaties. We verzorgen zowel praktijkgerichte als theoretische scholingen. Deze zijn in 
onze scholingsruimte en werkplaats in Wierden te volgen.

Compressortechniek II
Compressortechniek deel II is te volgen voor iedereen 
die ge�nteresseerd is in de techniek betreffende 
lage druk compressoren.
Deze scholing heeft als doel om u als cursist te 
informeren over de verschillende fabrikanten en 
merken die lage druk compressoren en toebehoren 
leveren. De scholing haakt in op lage druk maar we 
willen u ook graag meer vertellen en laten zien over 
midden- en hoge druk. 
Deze scholing is in te plannen naar uw
wensen en bestaat uit een theoriegedeelte en een 
praktijkgedeelte.
Prijs
€545,- per persoon.

Elektrotechniek
Deze scholing is ontwikkeld voor personen die wer-
ken met compressoren. Voor deze scholing is enige 
kennis van elektriciteit vereist. De cursus is zowel 
theoretisch als praktijkgericht te volgen. Tijdens het 
theoretische gedeelte worden diverse schakelkasten 
van conventionele en elektronische besturing van 
compressoren besproken. Het praktijkdeel gaat over 
het bouwen van schakelkasten, testen, opsporen 
van storingen en het oplossen van problemen. Deze 
instructie heeft tot doel om u als cursist vertrouwd te 
maken met de elektrotechniek van diverse besturin-
gen, schakelkasten en schema’s.
Prijs
€545,- per persoon.

Scholing op maat
Hebt u zelf een compressor of een complete installatie en wilt u hier een specifieke uitleg over? Of zijn er 
andere specifieke onderwerpen zijn die u graag uitgelicht zou willen hebben, dan kunnen wij dit verzorgen. 

In onze werkplaats worden de veelvoorkomende problemen en storingen die u aan uw compressor kunt hebben bespro-
ken en u leert welke problemen u zelf kunt oplossen en welke niet. Ook kunnen wij u leren hoe deze problemen aan te 
pakken. U kunt zelf in onze werkplaats aan het werk om onder begeleiding te sleutelen aan uw compressor.
Prijs
De prijzen van op maat gemaakte scholingen zijn op aanvraag.  


