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BESCHRIJVING VAN HET BOEK DE TECHNIEK VAN DE AUTO
De techniek van de auto 5e druk is een boek van J. Trommelmans
uitgegeven bij Mk Publishing. ISBN 9789462710009 Techniek van de auto
behandelt alle aspecten van de moderne autotechniek. Het boek bevat de
belangrijkste inzichten van de autotechniek en biedt de lezer hiermee een
gedegen autotechnische basis.Basisprincipes zoals de werking van de
vierslagbenzinemotor, draaizuiger- en tweetaktmotor, turbomotor en
motoronderdelen worden uitgebreid besproken. Daarna worden de
verschillende
brandstofsystemen,
autogasinstallaties
en
dieselinspuitsystemen behandeld.Daarnaast komen uiteraard de vele
nieuwe autotechnische ontwikkelingen aan bod. De aandacht voor
rijcomfort, veiligheid en milieu heeft zijn weerslag gehad op de autotechniek.
Verder wordt steeds meer gebruik gemaakt van elektronisch gestuurde
systemen. Deze geheel herziene editie is volledig aangepast op deze
nieuwe ontwikkelingen.De onderwerpen worden op een praktische manier
behandeld, geïllustreerd met vele illustraties en schema's. Door de
praktijkgerichte en overzichtelijke opbouw is Techniek van de auto geschikt
voor studenten, leerlingen en monteurs.Nieuw bij deze uitgave is een dvd
met aanvullende informatie zoals cursussen en instructiemateriaal. Veel van
het materiaal is beschikbaar gesteld door fabrikanten en importeurs.
BOL.COM | DE TECHNIEK VAN DE AUTO | 9789462710009 | J.
TROMMELMANS | BOEKEN
De techniek van de auto (paperback). De techniek van de auto 5e druk is
een boek van J. Trommelmans uitgegeven bij Mk Publishing. ISBN
9789462710009 Techniek van de. Ik neus nu al een paar jaar regelmatig
door dit forum. Er staan veel interessante topics in. Hier leer je heel veel van
wat voor onderdelen er allemaal. De techniek van de auto + CD / druk 4
(hardcover). "Techniek van de auto behandelt de belangrijkste inzichten van
de moderne autotechniek. Maar deze geheel herziene. 'De techniek van de
auto, constructie en werking' door J. Trommelmans - Onze prijs: €52,50 Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huisGratis verzending. 'De
techniek van de auto + CD / druk 4' besteld! Als ik hem heb zal ik wat dingen
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inscannen voor op het forum. Hoe werkt een verbruiksmeter? Ik dacht.
Techniek van de auto behandelt alle aspecten van de moderne
autotechniek. Het boek bevat de belangrijkste inzichten van de autotechniek
en biedt de lezer hiermee een. Buizenframes, monocoque's, ladderframes
en zelfdragende carrosserieën. Termen die geregeld voorbij komen, maar
wat houden ze eigenlijk precies in? De auto. Vak Techniek. Type verslag
Werkstuk. Onderwerp Auto's. 4.7 / 10 gemiddelde cijfer van 676 scholieren..
maar de wieg van de auto heeft ook in Frankrijk. Welkom bij
Auto-techniek.com, Alle informatie over autotechniek vindt u hier! Het is
zeker niet vergezocht de motor als het hart van de auto te beschouwen.
Amsterdamse verkeersagenten houden aan de rand van de stad een
vrachtauto aan en houden een uitgebreide. onderhouden en herstellen van
een auto te maken. De techniek van de auto: Techniek van de auto
behandelt alle aspecten van de moderne autotechniek. Het boek bevat de
belangrijkste inzichten van de autotechn... Techniek van de auto behandelt
alle aspecten van de moderne autotechniek. Het boek bevat de belangrijkste
inzichten van de autotechniek en biedt de lezer... De techniek van de auto ;
constructie en werking. Door J. Trommelmans - Nieuwe geheel herziene
editie van 'De techniek van de auto'. Hierin zijn vele nieuwe. Woensdag
opent staatssecretaris Mansveld het eerste waterstofpompstation van
Nederland. De techniek van de toekomst? Verslaggever Hans de Bruijn legt
uit. Koop De techniek van de auto + dvd van Trommelmans, J. met ISBN
9789462710009. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.nl
DE TECHNIEK VAN EEN AUTO - AUTOWEEK.NL
Dit blijkt vandaag maar weer, nu zijn bedrijf een nieuwe technologie heeft
gepresenteerd waardoor het gewicht van iedere auto waarop de techniek
wordt. Techniek van de auto behandelt alle aspecten van de moderne
autotechniek. Het boek bevat de belangrijkste inzichten van de autotechniek
en biedt de lezer hiermee een. Techniek van de auto behandelt alle
aspecten van de moderne autotechniek. Het boek bevat de belangrijkste
inzichten van de autotechniek en biedt de lezer hiermee een. Overweeg je
om De Techniek Van De Auto te kopen? Lees hier wat andere mensen - die
De Techniek Van De Auto werkelijk in bezit hebben - van het product
vinden! 9 October 2018. Reason : Aanschaf gebruikte auto Bij de aanschaf
van een gebruikte auto prettig ontvangen en "zaken" gedaan. Communicatie
verliep persoonlijk. Op zoek naar De Techniek Van De Auto van J.
Trommelmans? Wij hebben dit boek 2 x gevonden op diverse boekensites.
Vliegende auto's, het vervoersmiddel van de toekomst? Het wordt steeds
drukker op de wegen, en hoeveel er ook geïnvesteerd wordt in de uitbreiding
van onze. Welke technieken uit zelfrijdende auto's zien we terug in onze
huidige auto's? En wie houdt zich allemaal bezig met de ontwikkeling van
autonome auto's? In een vol bezette zaal kon Robby Camps geen echte F1
laten zien, maar wel heel veel detailbeeld van F1-techniek door de jaren
heen. Daarvan was 45% ouder dan 16 jaar. Het aandeel van 16+ zal naar
verwachting verder groeien doordat de carrosserie en techniek van auto's
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steeds duurzamer wordt. De techniek van de auto | ISBN 9789020122428
direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod
(tweedehands) boeken. Techniek van de auto behandelt alle aspecten van
de moderne autotechniek. Het boek bevat de belangrijkste inzichten van de
autotechniek en biedt de lezer hiermee een. Nu er steeds meer
zonnepanelen worden geplaatst, is netbalans steeds belangrijker. Wat ligt er
dan meer voor de hand dan de accu van elektrische auto's als oplader. Het
aanbod van Mak Auto & Techniek in GROOT-AMMERS op AutoScout24. In
1965 is de basis gelegd voor het huidige MAK. Toen startten we met een
werkplaats voor onderhoud.
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