
       

 

Oplysningsskema  
Personvogn mekaniker uddannelsen  

(personvogn trin2) Udd Nr: 202212 

 

Virksomhedens navn 
 

Indehaver/direktør 
 

Adresse 
 

Post nr. 
 

By  

Tlf. nr. 
 

VCR. nr.  

 

 Kontaktperson 
 Direkte tlf. nr.   

 
 

 e-mail adr. 
 
 

 

 

Beskæftigede: Antal 

Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør)  

Medarbejdere med svendebrev inden for fagområdet eller med tilsvarende kvalifikationer 
 

Vil virksomheden kunne tilbyde lærlinge tilfredsstillende uddannelses- og 
oplæringsforhold (herunder miljøforhold)? Ja        Nej  

 

 

Lærlinge  
Ønsker godkendelse til (antal) 

Personvogns  
mekaniker 

  

 

 

Dato og underskrift 

For virksomheden: 
 
 
__________   ________________________________________________________________ 
 

 



 
  

 

  Ofte Sjældent Aldrig 

Personvognsmekaniker, trin 1 (Personvognsmontør)       

1. Service og reparation ud fra anvendelse af manualer og værkstedshåndbøger       

2. Eftersyn, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse af personvognes bremsesystemer herunder ABS-bremser       

3. Eftersyn, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse af personvognes styretøj og undervogn, herunder 
udmåling og justering af hjulvinkler samt eftersyn og reparation af hjulophæng, affjedringskomponenter, fælge 
og dæk 

      

4. Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse af personvognes transmission herunder reparation af kobling og 
kraftoverføringsaksler 

      

5. Ukomplicerede fejlfindings- og reparationsopgaver af personvognes diesel- og benzinmotorer, herunder 
kontrol og reparationer af køle- og smøresystemer 

      

6. Service på køle- og airconditionanlæg       

7. Eftersyn og reparation af lygter, tegngivningsapparater og visker/vaskeranlæg på personvogne       

8. Service- og sikkerhedseftersyn på personvogne       

9. Ukompliceret fejlfinding af elektriske systemer på personvogne under anvendelse af relevant måle- og 
diagnoseudstyr 

      

Personvognsmekaniker, trin 2       

10. Komplekse fejlfindings- og reparationsopgaver samt vedligeholdelse af benzin- og dieselmotorer, herunder 
udskiftning og reparation af motorkomponenter, fejlfinding og reparationer på dieselindsprøjtningsanlæg samt 
motorstyringsanlæg på benzinmotorer 

      

11. Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse af personvognes bremsesystemer, herunder ABS-bremser med 
TCS (Traction Control Systems) og ESP (Electronic Stability Program) 

      

12. Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse af personvognes komfort- og sikkerhedsudstyr, herunder 
airbaganlæg 

      

13. Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse af personvognes elektriske forsyningsanlæg herunder 
generatorer, ladesystemer og starteranlæg 

      

14. Fejlfinding og reparation af elbilers forsyningsdel       

15. Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse af styretøj og undervogn herunder elektrohydraulisk (EHPS) og 
elektromekanisk (EPS) servostyringsanlæg 

      

16. 4-hjulsudmåling med elektroniske 4-hjulsudmålingsapparater       

17. Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse af transmission på personvogne, herunder reparation af 
gearkasser inkl. automatisk skift 

      

18. Fejlfinding og reparation af personvognes elektroniske systemer ud fra en bred viden om både digital og 
analog elektronik herunder CAN-bussystemer 

      

 

 

Ansøgers bemærkning: 

 
 
 


