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Dataopsamling / EpoTrack

Kære kursist.
Du sidder med et komplet kursusudbud for sæson 2016 fra Epoke Group.

Udstyr, som anvendes til vejvedligehold, er i dag på et teknisk højt og avanceret niveau. For at det kan udnyttes på 
den mest optimale og sikre måde, tilbyder Epoke Group specifikke kurser til dette udstyr.

Ved Epoke Group råder vi over et moderne kursusmiljø, hvor undervisningen foregår direkte ved siden af udstyret 
og i tæt samspil med instruktør, som en kombination af teori og praktik.

Ambitionen om et bredt kursusudbud er høj ved Epoke Group og med dette kursuskatalog er der noget for chauf-
fører, mekanikere, værkførere, vagtpersonale, vejinspektører, IT-ansvarlige og andre, som arbejder med vejvedlige-
hold.

Vi tilbyder 11 forskellige kurser – bl.a
• Dataopsamling og Epotrack
• GPS-styret spredning
• Vinterkursus
• Begynderkursus
• Servicepraktik
• Snowline servicekursus
• Servicekursus TP- og IGLOO-serien
• Væskespredere
• Sneplov kursus
• Chauffør-kursus
• Spredebillede-optimering

Erfarent personale fra Epoke Group gennemfører alle kurser. Størstedelen af kurserne indeholder også materiale, 
som kan anvendes hjemme.

En uformel stemning indeholdende godt humør og erfaringsudveksling kendetegner vores kurser.

Meld dig til vores kurser via www.epoke.dk/kurser
Vi glæder os til at se jer – god læsning.

Jesper Dam Buch 
Servicechef
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Dataopsamling / EpoTrack Kursus nr. 14-01Kursuskalender 2016

Kursus nr. Kursustype Kursusdato Tilmeldingsfrist
Læs mere på 
side:

16-01 Dataopsamling / EpoTrack 16. august 2. august 4

16-02 GPS-styret spredning 17. august 2. august 5

16-03 Vinterkursus 18. august 2. august 6

16-04 Begynderkursus 30. august 16. august 7

16-05 2-dages servicepraktik 13. + 14. september 30. august 8

16-06 2-dages servicepraktik 4. + 5. oktober 20. september 8

16-07 2-dages servicepraktik 18. + 19. oktober 4. oktober 8

16-08 Snowline servicekursus 8. november 25. oktober 9

16-09
Servicekursus  
TP- og IGLOO-serien

9. november 26. oktober 10

16-10 Væskespredere 10. november 25. oktober 11

16-11 Sneplov kursus 15. november 2. november 12

16-21 Chaufførkursus Se mere på side 13

16-22 Spredebillede-optimering Se mere på side 14
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Kursus nr. 16-01Dataopsamling / EpoTrack
Formål:
At deltageren får kendskab til:

•  Opsætning af EpoTrack
•  Opsætning af EpoMaster X1
•  Installation og opsætning af Vinterman Light
• Fejlretning i dataopsamlingssystemet

Målgruppe:
Vejformænd, vejchefer, drifts- og vejingeniører og andre personer med ansvar for IT inden for glatførebekæmpelse.

Dato:
16. august 2016

Praktiske oplysninger:
Pris:  Kr. 6.475,- inkl. forplejning
Varighed: 1 dag
Deltagerantal: Min. 2 personer - Max. 5 personer
Tilmeldingsfrist d. 2. august 2016

Form:
Hver deltager udstyres med en PC.
Der kræves ingen forudgående kendskab/kurser for at kunne deltage.

Instruktør:
Anders Givskov Hansen
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Kursus nr. 16-02GPS-styret spredning 

Formål:

At deltageren får kendskab til:

• Optagelse af ruter i EpoSat®
• Opsætning af spreder
• Opsætning af PC
• Behandling/editering af sprededata

Målgruppe:
Vejformænd, vejchefer, drifts- og vejingeniører og andre perso-
ner med ansvar for IT inden for glatførebekæmpelse.

Dato:
17.august 2016

Praktiske oplysninger:
Pris: Kr. 6.475,- inkl. forplejning
Varighed: 1 dag
Deltagerantal: Min. 2 personer - Max. 5 personer
Tilmeldingsfrist d. 2. august 2016

Form:
Hver deltager udstyres med en PC.
Der kræves ingen forudgående kendskab/kurser for at kunne 
deltage.

Instruktør:
Anders Givskov Hansen
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Kursus nr. 16-03Vinterkursus 

Formål:
At deltageren får kendskab til:

• Begreberne tørstof, befugtet tørstof, saltlage/væske.
• Forskellen mellem tørstof, befugtet tørstof, kombi- og 

væskespredning.
• Beregning af saltforbruget ved alle former for spredning.
• Eksempler på valg af saltdosering for de enkelte vejrtyper.
• Blanding af salt/vand, herunder frysepunkter.

Målgruppe:
Vejformænd, driftsledere samt andre personer med ansvar for 
glatførebekæmpelse.

Dato:
18. august 2016

Praktiske oplysninger:
Pris: Kr. 6.475,- inkl. forplejning.
Varighed: 1 dag
Deltagerantal: Min. 5 personer - Max. 10 personer
Tilmeldingsfrist d. 2. august 2016 

Bemærk:
Der er mulighed for erfaringsudveksling deltagerne imellem.
Der kræves ingen forudgående kendskab/kurser for at kunne 
deltage.

Instruktører:
Kurt S. Antonsen
Anders Givskov Hansen
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Kursus nr. 16-04Begynderkursus

Kurset omfatter følgende produkter:
• SIRIUS AST - IGLOO - TP 3 / TP 9

Formål:
At deltageren får kendskab til:

• Epoke-princippet
• Spredernes opbygning
• Fjernbetjeninger
• Gundlæggende hydraulik og el
• Indsåning

Målgruppe:
Nystartede mekanikere, vejformænd, værkførere m.v.

Dato:
30. august 2016 

Praktiske oplysninger:
Pris: Kr. 4.975,- inkl. forplejning.
Varighed: 1 dag
Deltagerantal: Min. 5 deltagere - Max. 10 deltagere
Tilmeldingsfrist d. 16. august 2016

Form:
Udover en grundlæggende teori får deltageren øvelser og prakti-
ske opgaver på maskinen.

Kurset er forbeholdt for deltagere som er nystartede

Instruktører: 
Jeppe B. Andersen 
Vagn Gormsen 
Dan Johannsen
Hans Brodersen



2-dages servicepraktik

Service-kurserne udbydes i et af følgende produkter:

• SIRIUS AST
• SIRIUS COMBI AST

Formål:
At deltageren får kendskab til:
• EpoMaster®  / EpoMaster X1 • EpoBasic®
• Epoke princippet  • Hydraulik
• El-diagrammer   • Grundindstilling
• Kontrol- og fejlfindingsskemaer • Vedligehold

Målgruppe:
Mekanikere, vejformænd, værkførere m.v.

Dato:
Kursus 16-05
13. - 14. september 2016 - Tilmeldingsfrist 30.august 2016
Kursus 16-06
04. - 05. oktober 2016 - Tilmeldingsfrist 20.september 2016
Kursus 16-07
18. - 19. oktober 2016 - Tilmeldingsfrist 4.oktober 2016

Praktiske oplysninger:
Pris:     Kr. 6.475,- inkl. forplejning
        Kr. 7.675,- inkl. forplejning med 1 overnatning på hotel 
        Kr. 8.875,- inkl. forplejning med 2 overnatninger på hotel

Varighed:  2 dage
Deltagerantal:    min. 15 personer/hold
  max. 27 personer/hold

Form:
Udover en grundlæggende teori får deltageren øvelser og praktiske 
opgaver på maskinen.
Desuden er der mulighed for erfaringsudveksling deltagerne imel-
lem.
Der kræves ingen forudgående kendskab/kurser for at kunne delta-
ge.

Instruktører:  
Vagn Gormsen 
Jeppe B. Andersen
Dan Johannsen
Hans Brodersen

Kursus nr. 16-05
Kursus nr. 16-06
Kursus nr. 16-07
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2-dages praktik er et 
kursus med fokus på  
praktiske opgaver og med 
flere instruktører tilknyttet



Snowline sprederkursus Kursus nr. 16-08
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Kurset omfatter følgende produkter:
• Snowline valsespredere
• Snowline tallerkenspreder

Formål:
At deltageren får kendskab til:

• Grundindstilling
• Hydraulik- og el-diagrammer
• Indstilling og betjening af de forskellige styringer
• Fejlfinding
• Vedligeholdelse

Målgruppe:
Mekanikere, vejformænd, værkførere m.v.

Dato:
8. november 2016

Praktiske oplysninger:
Pris: Kr. 4.975,- inkl. forplejning.
Varighed: 1 dag
Deltagerantal: Min. 5 deltagere / Max. 10 deltagere
Tilmeldingsfrist d. 25.oktober 2016

Form:
Udover en grundlæggende teori får deltageren 
øvelser og praktiske opgaver på maskinen.

Desuden er der mulighed for erfaringsudveksling deltagerne 
imellem.

Der kræves ingen forudgående kendskab/kurser for at kunne 
deltage.

Instruktører:
Jeppe B. Andersen
Dan Johannsen
Hans Brodersen
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Kursus nr. 16-09Servicekursus TP- og IGLOO-serien

Liftophængte spredere og IGLOO-kurserne 
omfatter følgende produkter:
•  Epokes IGLOO-serie
• Epokes liftophængte spredere (TP)

Formål:
At deltageren får kendskab til:

• Epoke-princippet
•  El-styring
•  Indsåning
•  Indstilling af spredebillede
•  Gennemgang af symmetri, knaster og valser

Målgruppe:
Mekanikere, vejformænd, værkførere m.v.

Dato:
09. november 2016

Praktiske oplysninger:
Pris: Kr. 4.975,- inkl. forplejning.
Varighed: 1 dag 
Deltagerantal: Min. 5 deltagere Max. 10  deltagere
Tilmeldingsfrist d. 26.oktober 2016

Form:
Udover en grundlæggende teori får deltageren øvelser og prakti-
ske opgaver på maskinen.

Desuden er der mulighed for erfaringsudveksling deltagerne 
imellem.

Der kræves ingen forudgående kendskab/ kurser for at kunne 
deltage.

Instruktør: 
Vagn Gormsen Dan Johannsen
Jeppe B. Andersen
Hans Brodersen
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Kursus nr. 16-10Væskespredere 

Kurset omfatter følgende produkter:
• VIRTUS AST - serien

Formål:
At deltageren får kendskab til:

• Fjernbetjening
• Hydraulik- og el-diagrammer
• Grundindstilling
• Fejlfinding
• Vedligeholdelse

Målgruppe:
Mekanikere, vejformænd, værkførere m.v.

Dato:
10. november 2016
 

Praktiske oplysninger:
Pris: Kr. 4.975- inkl. forplejning.
Varighed: 1 dag
Deltagerantal: Min. 5 deltagere / Max. 10 deltagere
Tilmeldingsfrist d. 25.oktober 2016

Form:
Udover en grundlæggende teori får deltageren  
øvelser og praktiske opgaver på maskinen.

Desuden er der mulighed for erfaringsudveksling deltagerne 
imellem.
Der kræves ingen forudgående kendskab/kurser for at kunne 
deltage.

Instruktører:
Jeppe B. Andersen
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Kursus nr. 16-11Sneplov kursus

Omfatter følgende produkter:
•  Epokes plove
• Snowline plove
• Villeton plove

Formål:
At deltageren får kendskab til:

• Grundindstilling
• Hydraulik- og el-diagrammer
• Indstilling og betjening af de forskellige styringer
• Fejlfinding
• Vedligeholdelse

Målgruppe:
Mekanikere, vejformænd, værkførere m.v.

Dato:
15. november 2016

Praktiske oplysninger:
Pris: Kr. 4.975,- inkl. forplejning.
Varighed: 1 dag 
Deltagerantal: Min. 5 deltagere - Max. 10  deltagere
Tilmeldingsfrist d. 02. oktober 2016

Form:
Udover en grundlæggende teori får deltageren 
øvelser og praktiske opgaver på maskinen.

Desuden er der mulighed for erfaringsudveksling deltagerne 
imellem.

Der kræves ingen forudgående kendskab/kurser for at kunne 
deltage.

Instruktører:
Jeppe B. Andersen
Dan Johannsen
Hans Brodersen
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Kursus nr. 16-21Chauffør-kursus

Formål:
At deltageren får kendskab til:

• Epoke ladspredere
•  Hensigtsmæssig kørsel med spredere
•  Af- og påsætning af spredere
•  Start / stop af datalogning
•  Betjening af mængde, symmetri m.v.
•  Grundindstilling
•  Nødspredning
•  Vedligehold
•  Montering, indstilling og kørsel med plov
•  Påfyldning af spredere

Målgruppe:
Chauffører, vognmænd
 
Praktiske oplysninger:
Pris: Ifølge aftale
Varighed: 1-2 dage 
Deltagerantal: Max. 10 personer/hold
Bookning efter aftale

Bemærkninger:
Dette kursus tilbydes kun eksternt på jeres materialegård. Kurset 
er individuelt og skræddersyes til de enkelte brugere.
Ring evt. og hør nærmere.

Form:
Deltageren får øvelser og praktiske opgaver på materiel. Der kræ-
ves ingen forudgående kendskab/ kurser for at kunne deltage.

Instruktører

Navn Niels Peder Olsen Navn Dan Johannsen

Navn Søren Pedersen

Navn Vagn Gormsen

Navn Frank Thorsen

Navn Hans Brodersen

Navn Kurt Schnoor
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Kursus nr. 16-22Spredebillede-optimering

Formål:
At deltageren får grundlæggende kendskab til:

•  Fjernbetjening
•  Indsåning
•  Grundindstilling
•  Mekaniske indstillinger
•  Elektroniske indstillinger
• Spredematerialer
• (Tørstof, befugtet og væskespredning)
• Vedligehold

Målgruppe:
Mekanikere, vejformænd, værkførere

Praktiske oplysninger:
Pris: Ifølge aftale
Varighed: 1-2 dage Deltagerantal: 
  Min. 5 personer/hold
  Max. 10 personer/hold
Bookning efter aftale

 
Bemærk:
Dette kursus tilbydes kun på jeres materialegård, hvor vi vil gen-
nemgå jeres materiel og materiale- typer. Derved kan det skræd-
dersyes til lige netop jeres behov. Ring evt. og hør nærmere.

Form:
Deltagerne får en grundlæggende forståelse, bl.a. for indstilling/
justering af spredebilledet på en Epoke- spreder.

Igennem teori og praktiske øvelser vil deltageren få en forståelse 
for, hvad der skal justeres ved de forskellige spredematerialer. 
Deltageren vil dels mekanisk og dels ved hjælp af EpoMaster 
fjernbetjeningen få den grundlæggende indsigt i justering af 
spredebilledet.

Der kræves ingen forudgående kendskab/kurser for at deltage. 
Dog vil en grundlæggende viden om saltspredere være en fordel.

Instruktører: 
Vagn Gormsen Dan Johannsen
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Epoke holder døgnåben
- vidste du det?

Reservedele
Selv om vi ikke er hjemme, så står døren til vores lager altid åben og 
ulåst, så I kan gå ind og tage et kik på vores reoler om jeres ønskede 
reservedele er på hylden.

Vores reservedelsafdeling er normalt åben fra kl. 07.00 - 16.00 på 
hverdage. Hvis I kender de reservedele som I har behov for kan disse 
med få klik nemt og let bestilles via:
www.epoke.dk/reservedele/reservedelsbestilling

Akuel lagerstatus vises altid.

Hvis I ikke kender reservedelene kan disse findes findes på 
www.epoke.dk hvor maskinens serienummer indtastes hvorved I 
guides direkte til de rette dele.

Vores trofaste reservedelsekspedienter sidder altid klar til at tale med 
jer.

Frank Thomsen - 7696 2256 - ft@epoke.dk
Henrik Iversen - 7696 2227 - hi@epoke.dk

Alle reservedelsordrer ekspederes samme dag. 

Epoke

Dine pakker er på vej

24/7
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Hvem er instruktørerne...?

Navn Kurt Søgaard Antonsen Navn Hans BrodersenNavn Jeppe Andersen

Navn Vagn Gormsen Navn Dan Johannsen Navn Anders Givskov Hansen

Epoke® A/S
Vejenvej 50, Askov  
DK-6600 Vejen
Tel. +45 76 96 22 00 
Fax +45 75 36 38 67
epoke@epoke.dk   
www.epoke.dk
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Tilmeld dig online...
på www.epoke.dk/kurser

Så snart du har tilmeldt dig kurset vil du modtage en kvitering på din e-mail adresse.

Ca. 10 dage før kursus start vil du igen modtage en e-mail med praktiske informationer.


