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- 1.1 FASEA-PROBA PROFESIONAL TEORIKOARI BURUZKO 
INFORMAZIOA  

 

 

Ikusita 1.1 Fasea – Proba Profesional Teorikoaren edukiari buruz jasotako kontsultak 

gogorarazten dugu deialdiaren oinarrien arabera “proba teoriko bat izango da, eta 
bertan  mekanikako eta karrozeriako ezagutza orokor rak ebaluatuko dira. 
Horretarako, era askotako ariketak planteatu ahal i zango dira, test erakoak, 
arazoak eta garatzeko galderak”. 
 
Zentzu horretan, hona hemen ezagutzen ebaluazio eremu zehatzak : 
 
Elementu mugigarriak 
- Elementu mugigarrien muntaketa, torlojuketak, grapaketak eta errematxatzeak 

- Torloju bidezko loturak 

- Itsatsita doazen elementu mugigarrien muntaketa 

- Beirak, prestaketa eta muntaketa 

- Esekiduraren eta direkzioaren desmuntaketa eta muntaketa 

 

Elementu metalikoak eta sintetikoak 
- Elementu metalikoen deformazioen diagnosia 

- Altzairuzko xafletako konponketa lanak 

- Aluminiozko xafletako konponketa lanak 

- Elementu sintetikoen deformazioen diagnosia 

- Plastikozko elementuen eta elementu konposatuen konponketa 

 

Elementu finkoak 
- Soldatutako elementu finkoen desmuntaketa 

- Itsatsita eta katigatuta doazen elementu finkoen aldaketa. 

- Egin daitezkeen soldadura eta lotura mota eta ekipoen aukeraketa  

- Lotura gunea prestatzea 

- Elementuak soldadura bitartez lotzea  

- Lan arriskuen prebentzioa eta ingurumenaren babesa 

 

Gainazalen prestaketa 
- Korrosioaren aurkako tratamenduen aukeraketa 

- Korrosioaren aurka babesteko teknikak 

- Inprimaketak 

- Gainazalak prestatzea eta berdintzea 

- Lixatzea 

DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, SA U-N ONDOKO LAN POLTS A SORTZEKO 
DEIALDIA ETA HAUTAKETA PROZESUA: 

KARROZARIA 
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- Aparailuen aplikazioa 

- Estalduren eta zigilatzeko produktuen aplikazioa 

- Behealdeetarako babesa. 

- Lan arriskuen prebentzioa eta ingurumenaren babesa 

 

Ibilgailuaren egiturazko elementuak 
- Deformazio estrukturalen diagnosia 

- Ibilgailuetan erabiltzen diren karrozeria motak  

- Karrozeria bankadan jartzea 

- Deformazioen neurketa 

- Tiroak eta kontratiroak zehaztea 

- Karrozeria bankadan konpontzea 

- Konponketaren egiaztapena 

 

Gainazalak apaintzea 
- Apaintzeko prozeduren aukeraketa 

- Pinturen fabrikazioa 

- Maskaratzea. 

- Akaberak egiteko pinturen prestaketa. 

- Akaberak egiteko pinturen aplikazioa. 

- Pintura akatsak zuzentzea 

- Errotuluak eta zerrendak jartzea 

 

Oinarrizko mekanizazioa 
- Piezen krokisa egitea 

- Eskuzko mekanizazioa 

- Xafla konformatzea, tolestea eta moztea 

- Hariztatzeko teknikak 

 

Ibilgailuen egiturak 
-  Txasis independentea + karrozeria 

-  Karrozeria autosostengatzailea 
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