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NIEUWE PRAKTIJKOPLEIDING 

tem jij het 
beest ?

PCLT  Zuidstraat 25  B-8800 Roeselare  Tel 051 24 58 84   eb.tlcp@ofni  

LIJKT DEZE OPLEIDING IETS VOOR JOU OF  
WENS JE ONS NOG TE CONTACTEREN VOOR EEN INFORMATIEGESPREK? 

Aarzel niet om ons verder te contacteren.
Wij staan je graag bij om een antwoord op al uw vragen te geven.

Je kan ons bellen op 051/ 24 58 84 of je kan ook een mailtje sturen op info@pclt.be.  
Wij sturen je dan vrijblijvend een informatiebrochure op voor meer info. 

Inschrijven op de cursus kan ook al via de website.
www.pclt.be

Heb je interesse in techniek en landbouw?
Heb je altijd willen sleutelen aan grote tractoren of oogstmachines? 
Ken je al iets van auto’s maar wil je de link met tractoren kunnen 
maken? Wil je een carrièreswitch maken en wil je de basis van 
mechanisatie in de landbouw kennen?  
Dan hebben wij voor u  de perfecte oplossing! 

Volg bij het PCLT de opleiding: 
TECHNIEKER LANDBOUWMECHANISATIE

NIEUWE PRAKTIJKOPLEIDING 



PROGRAMMA
De lessen gaan telkens door op zaterdag van 8u30-12u30 en van 13u-17u.  
De opleiding loopt van half november tot begin maart.

1e JAAR 20 dagen

MODULE 1 HYDRAULICA + LASSEN 8 dagen

Hydraulica

Trekkerhydraulica

Lassen basis (elektrode / halfautomaat)

MODULE 2 MOTOREN & VERSNELLINGSBAKKEN 6 dagen

Diesel en commonrail

AdBlue, roetfilters

Versnellingsbakken

Vario / Powershift

MODULE 3 TRACTOREN 6 dagen

Basisonderhoud

Uitgebreid onderhoud

Basisherstellingen

Filters, lagers, tandwielen

In deze praktijkgerichte opleiding word je klaargestoomd om aan de slag te kunnen als  
technieker op landbouwmachines. 1 dag per week volg je (praktijk)les en leer je stapsgewijs  
de basisvaardigheden als lassen, elektriciteit en onderhoud van machines. In een volgende fase  
leren we je hoe een moderne motor en versnellingsbak werkt en hoe je die moet (de)monteren en  
eventueel herstellen.  

De moderne landbouwmachines zijn op vandaag hoogtechnologisch dus is kennis van elektronica 
een absolute must. Na de opleiding weet je hoe elektronische circuits in elkaar zitten en kan je ook 
diagnoses uitvoeren. In de laatste fase van de opleiding leer je verschillende machines afstellen  
en bestuderen.  

Kortom, in de ganse cursus leer je de meest courante handelingen die in een werkplaats voor  
landbouwmachines nodig zijn. Op het eind van de cursus heb je een zeer goede basis en kan  
je heel wat taken zelfstandig aan.

In onze opleidingen streven we ernaar om die zo praktijkgericht als  
mogelijk aan te bieden. We willen je met andere woorden zo weinig  
mogelijk op de lesbanken laten zitten en de theorie zoveel mogelijk  
met de praktijk staven. Er is ook ruimte voor interesses in de groep  
waar indien mogelijk kan op ingespeeld worden.

2e JAAR 20 dagen

MODULE 1 ELEKTRONICA 5 dagen

Elekronica basis

Sensoren / actuatoren

CANbus en ISObus

Foutendiagnose

MODULE 2 HYDRAULICA 4 dagen

4 dagen

Load Sensing en PVG ventielen

MODULE 3 ZAAIEN, SPUITEN, BEMESTEN
Ploegen

Zaaimachines

Meststofstrooiers

Spuitmachines

MODULE 4 OOGSTMACHINES 3 dagen

Dorsmachines + persen

Hakselaar

Rooimachines

MODULE 5 MACHINES 4 dagen

Demontage en montage

Herstellingen


