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IDENTIFIKAZIOA 

 



 
 
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
IBILGAILU AUTOMOBILEN INDARRA TRANSMITITZEKO SISTEMEN ETA ERRODAJE-TRENEN MANTENTZE-LANAK 
 
KODEA 
TMVG0309 
 
LANBIDE-ARLOA 
Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak. 
 
LANBIDE-EREMUA 
Ibilgailuen elektromekanika 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
TMV047_2 Ibilgailu automobilen indarra transmititzeko sistemen eta errodaje-trenen mantentze-lanak (295/2004 EDa, 
2004ko otsailaren 20koa). 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA 
Ibilgailu automobiletako, ibilgailu industrialetako eta motozikletetako transmisio-, balazta-, esekidura- eta direkzio-sistemen 
mantentze-lanak egitea, fabrikatzaileak ezarritako teknikak eta prozedurak aplikatuz, eta eskatutako kalitatea lortzea, 
segurtasun-baldintzak betez. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0130_2: Sistema hidrauliko eta pneumatikoen, direkzioaren eta esekiduraren mantentze-lanak egitea. 
- UC0131_2: Transmisio- eta balazta-sistemen mantentze-lanak egitea 
 
LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Ibilgailuen mantentze-lanen sektoreko enpresa txiki, ertain eta handietan egiten du lan, elektromekanika-arloan, eta 
gauzatze-prozesuak garatzen ditu. 
 
Ekoizpen-sektoreak 
Ibilgailu automobiletako, ibilgailu industrialetako eta motozikletetako transmisio-, balazta-, esekidura- eta direkzio-
sistemen mantentze-lanak eta instalazioa. 
Ordezko piezen fabrikazioa eta banaketa. 
Diagnosi-ekipoen banaketa. 
 
Lanbide eta lanpostu aipagarriak 
Sistema pneumatikoen eta hidraulikoen konpontzailea. 
Transmisio- eta balazta-sistemen konpontzailea. 
Direkzio- eta esekidura-sistemen konpontzailea 
Ordezko piezak fabrikatzen dituzten enpresetako langilea. 
Ordezko piezen eta diagnosi-ekipoen saltzailea/banatzailea. 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

UF1170: Ibilgailuaren direkzio-
sistemaren mantentze-lanak. 80 

UF1171: Ibilgailuaren esekidura-
sistemaren mantentze-lanak. 60 

UF1172: Ibilgailuaren gurpilen 
mantentze-lanak. 30 MF0130_2  

Direkzio- eta esekidura-sistemak. 200 

UF0917: (ZEHARKAKOA) Laneko 
eta ingurumeneko arriskuen 
prebentzioa ibilgailuen mantentze-
lanetan. 

30 

UF1173:  Ibilgailuaren transmisio-
sistemaren mantentze-lanak. 90 

UF1174: Ibilgailuaren balazten 
sistema mekaniko eta 
hidraulikoaren mantentze-lanak. 

60 

UF1175: Ibilgailuaren balazten 
sistema elektriko eta 
elektronikoaren mantentze-lanak. 

50 
MF0131_2 
Transmisio- eta balazta-sistemak. 230 

UF0917: (ZEHARKAKOA) Laneko 
eta ingurumeneko arriskuen 
prebentzioa ibilgailuen mantentze-
lanetan. 

30 

MP0246 
Ibilgailu automobilen indarra transmititzeko 
sistemen eta errodaje-trenen mantentze-lanen 
lanbide-jardunbideak, lanekoak ez direnak 

80   

IRAUPENA, GUZTIRA 480 
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Kodea: UC0130_2 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Zirkuitu pneumatikoek, hidraulikoek edo konbinatuek jarraitutasuna eta funtzionalitatea dutela ziurtatzea eta haiek 
berrezartzea, aurrez baliabide egokiak aukeratuta. 

BI1.1 Zirkuitu hidrauliko edo pneumatikoa konponduta, hari lotutako sistemak ezin hobeto funtzionatzen du berriro 
ere. 
BI1.2 Zirkuituen estankotasuna begiratzen da, eta zorrotz errespetatzen dira jatorrizko elementuak, baliabideak eta 
fabrikatzaileak ezarritako espezifikazioak. 
BI1.3 Zirkuituan esku-hartzea egin ondoren, funtzionamendu-parametroek (presioa, emaria, funtzionamendu-
zikloak, tenperatura, etab.) aurreikusitako mugen barruan egon behar dute. 
BI1.4 Parametroak neurtzeko, puntu zuzena aukeratzen da, baliabide egokiak erabiltzen dira, eta fabrikatzaileak 
ezarritako baldintzak betetzen dira. 
BI1.5 Fluidoak maneiatzean (betetzea, ordeztea, etab.), kontuan hartzen dira haien propietateak, eta segurtasun 
pertsonaleko eta ingurumeneko arauak errespetatzen dira. 

LB2: Ibilgailu bateko errodaje-treneko eta esekidura- eta direkzio-sistemetako matxuren diagnostikoa egitea, matxurak 
eta haiek eragiten dituzten kausak identifikatzeko dokumentazio teknikoaren eta neurketa- eta kontrol-tresnen bidez, eta 
segurtasun-baldintzak betez. 

BI2.1 Hautatutako dokumentazio teknikoak aukera ematen du planoak eta zehaztapenak konpondu beharreko 
sistemarekin lotzeko. 
BI2.2 Indarra transmititzeko sistemetan ez dago ez irristadurarik, ez ezohiko zaratarik, ez fluido-galerarik. 
BI2.3 Neurketa- eta kontrol-aparatuen bidez, egiaztatzen da direkzio-sistemak betetzen dituela parametroak eta 
fabrikatzaileak eskatutako itzulgarritasun-baldintzak. 
BI2.4 Pneumatikoek betetzen dituzte arau teknikoetan eta indarrean dagoen legedian jasotzen diren 
espezifikazioak. 
BI2.5 Fabrikatzaileak zehaztutako mugen barruan daude esekidura-sistemaren funtzionamendu-parametroak. 
BI2.6 Ziurtatu da balaztatzeak betetzen dituela arau teknikoak, eta egiaztatu da zirkuituak behar bezalako 
estankotasuna duela. 
BI2.7 Matxuraren diagnostikoak kausa eta ondorioen arrazoitutako prozesu baten arabera ezartzen ditu bere 
kausak. 
BI2.8 Matxuraren kausak matxura bera egoki erreproduzituz berresten dira, eta neurri zuzentzaileak jartzen dira 
martxan. 
BI2.9 Behar izanez gero, hainbat konponketa-alternatiba ebaluatzen dira. 
BI2.10 Diagnosiak ez du eragin beste matxura edo kalterik. 
BI2.11 Kudeaketa elektronikoko unitateek lortutako datuak interpretatzeari esker, matxuraren diagnostikoa egin 
daiteke. 
BI2.12 Matxuren diagnostikoa ezarritako denbora-tartean egiten da osorik. 

LB3: Direkzio- eta gurpil-sistemen parametroak mantentzea eta doitzea, eta fabrikatzaileak aurrez ezarritako doitasuna, 
gidatzeko fidagarritasuna eta ibilgailuaren egonkortasuna lortzea. 

BI3.1 Estankotasuna, presioak, dimentsioak, estutze-momentuak, muntaketa eta kontserbazioa parametroak 
kontuan izanik, gurpilen erabilera-egoera eta portaera zehazten dira. 
BI3.2 Egiaztatzen da desorekarik eta bibraziorik ez dagoela direkzio- eta gurpil-sisteman. 
BI3.3 Direkzio-sistemako elementuen desmuntaketa, muntaketa eta ordezkapena ezarritako prozeduren eta 
fabrikatzailearen kalitate-arauen arabera egiten dira. 
BI3.4 Direkzio lagunduen zirkuitu hidrauliko edo pneumatikoetan, leheneratu egiten dira estankotasun guztia eta 
ezarritako presio-balioak. 
BI3.5 Sistemaren parametroak doitzen dira, direkzio-geometriaren balio nominalak berrezartzeko. 

LB4: Esekidura-sistemak ondo funtzionatzea lortzea, ibilgailuaren egonkortasuna ziurtatzeko. 
BI4.1 Fabrikatzaileak zehaztutako mugen barruan daude esekidura-sistemaren funtzionamendu-parametroak. 
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BI4.2 Esekidura-sisteman egiten diren esku-hartzeei esker, ezabatu egiten dira zaratak, bibrazioak eta ezohiko 
higadurak, eta horrek aukera ematen du beste sistema batzuek (direkzioa, balaztak, etab.) erabateko 
eraginkortasunez jarduteko. 
BI4.3 Elementu elastikoen eta elementu indargetzaileen ordezkapena ezarritako prozeduren eta fabrikatzailearen 
kalitate-arauen arabera egiten da. 
BI4.4 Esekidura pneumatikoaren eta oleopneumatikoaren sistemetan eta altuera erregulatzeko sistemetan egiten 
diren konponketetan, lan-presioak eta estankotasuna ziurtatzen dira. 
BI4.5 Elektronikoki gidatzen diren esekidura-sistemetan, esku-hartzeek ziurtatzen dute fabrikatzaileak ezarritako 
mugen barruan daudela aginte-unitateko funtzionamendu-parametroak. 
BI4.6 Elektronikoki gidatzen diren esekidura-sistemetan egiten diren esku-hartzeei esker, zirkuitu elektrikoko 
ihesak ezabatzen dira, eta zirkuitu elektronikoaren jarraitutasuna ziurtatzen da. 
BI4.7 Ekipoen, lan-erreminten eta erabiltzen diren instalazioen oinarrizko mantentze-lanak egiten dira kasu 
bakoitzean. 

LB5: Konpontzeko eragiketa guztiak egitea segurtasun-arauak eta laneko osasunaren arauak betez. 
BI5.1 Lantegiko segurtasun-arauetatik, lan espezifikoari lotuta aurreikusitako arriskuak ateratzen dira, eta babes 
pertsonal eta kolektiboko neurriak betetzen direla egiaztatzen da. 
BI5.2 Segurtasun pertsonaleko eta kolektiboko arauak betetzeko, lan-eremua arriskutik kanpo edukitzen da. 
BI5.3 Gorabeherak garaiz jakinarazi behar dira, haiek berrikusi eta konpontzeko astia izateko. 
 

Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Kontrol optikoko bankua, direkzio-lerrokagailuak, balazta-likidoa kargatzeko aparatua, ibilgailuen altxagailuak, esekidura-
malgukiak ateratzeko aparatua, esekidura-sistemaren probak egiteko bankua, erloju konparadoreak, euskarri 
magnetikoak, kalibreak, mikrometroak, gurpilak blokeatzearen aurkako sistemaren egiaztagailuak, emari-neurgailuak, 
manometroak, polimetroak, hidraulikoen neurgailua, gurpil-orekagailua, lotutako sistema elektronikoak egiaztatzeko 
ekipo espezifikoak, mantentze-lan elektromekanikoen eskuzko erreminta-ekipoa. 
Enbrageak eta bihurgailuak. Abiadura-kaxa (konbentzionalak, automatikoak, lau gurpileko trakziokoak...). Transmisio-
elementuak (ardatzak, ardatzerdiak, junturak, artikulazioak...). Diferentzialak (konbentzionalak, likatsuak, Ferguson, 
askagaitzak...). Trakzioa kontrolatzeko sistemak (EDS...). Direkzio, serbodirekzio hidrauliko eta pneumatikoaren 
sistemak. Gurpilak eta pneumatikoak. Esekidura konbentzionaleko sistemak, sistema pneumatiko eta 
hidropneumatikoak, eta gidatuko sistemak. Balazta-sistema konbentzionalak, sistema pneumatikoak, aparkatze-
sistemak, atoi-sistemak eta sistema elektrikoak. Frenoak blokeatzearen aurkako sistemak (ABS...). 

Produktuak eta emaitzak 
Indarra transmititzeko sistemen, errodadura-trenen, sistema pneumatiko eta hidraulikoen eta direkzio- eta esekidura-
sistemen mantentze-lan prebentiboak, prediktiboak eta zuzentzaileak. Elementu edo multzo mekaniko, hidrauliko, 
pneumatiko eta elektrikoen desmuntaketa eta muntaketa. Parametroen doikuntza, kontrola eta neurketa. Ekipoen 
maneiua eta edozein euskarritako dokumentazio teknikoa. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Fabrikatzailearen eskuliburu teknikoak, jatorrizko balioak ematen dituzten plano partzialak 
dituztenak. Piezakatzeari buruzko eskuliburuak. Ekipoak maneiatzeko eskuliburuak. Lan-aginduak. 
Euskarriak: grafikoak, idatziak eta informatikoak. 
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Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Ibilgailu baten errodaje-treneko eta transmisio- eta balazta-sistemako matxuren diagnostikoa egitea, matxurak eta 
haiek eragiten dituzten kausak identifikatzeko dokumentazio teknikoaren eta neurketa- eta kontrol-tresnen bidez, eta 
segurtasun-baldintzak betez. 

BI1.1 Hautatutako dokumentazio teknikoak aukera ematen du planoak eta zehaztapenak konpondu beharreko 
sistemarekin lotzeko. 
BI1.2 Indarra transmititzeko sistemetan ez dago ez irristadurarik, ez ezohiko zaratarik, ez fluido-galerarik. 
BI1.3 Fabrikatzaileak zehaztutako mugen barruan daude balazta-sistemaren funtzionamendu-parametroak. 
BI1.4 Ziurtatu da balaztatzeak betetzen dituela arau teknikoak, eta egiaztatu da zirkuituak behar bezalako 
estankotasuna duela. 
BI1.5 Matxuraren diagnostikoak kausa eta ondorioen arrazoitutako prozesu baten arabera ezartzen ditu bere 
kausak. 
BI1.6 Matxuraren kausak matxura bera egoki erreproduzituz berresten dira, eta neurri zuzentzaileak jartzen dira 
martxan. 
BI1.7 Behar izanez gero, hainbat konponketa-alternatiba ebaluatzen dira. 
BI1.8 Autodiagnosi-unitateek lortutako datuak interpretatzeari esker, matxuraren diagnostikoa egin daiteke. 
BI1.9 Diagnosiak ez du eragiten beste matxurarik edo kalterik, eta matxuren diagnostikoa ezarritako denboran 
egiten da osorik. 

LB2: Balazta-sistemaren mantentze-lanak egitea, edozein martxa-erregimenetan xedatutako eraginkortasuna izatea 
lortzeko. 

BI2.1 Balazta-sisteman elementu mekanikoak eta/edo marruskadura-elementuak ordezkatuta edo konponduta, 
sistema horrek ondo funtzionatzen du, eraginkortasunez, eta ez du egiten ez zaratarik, ez bibraziorik. 
BI2.2 Aginte-zirkuituan (hidraulikoa edo pneumatikoa), fabrikatzaileak adierazitako presioak lortu dira; ez dago 
ihesik, eta erabat bete da, behar izan denean. 
BI2.3 Indar-sorgailuak, -anplifikadoreak eta -erreguladoreak (pedalierrak, presio-ponpak, serbobalaztak, 
konpresoreak, hustuketa-ponpak, erreguladoreak, mugatzaileak, etab.) bat datoz fabrikatzailearen espezifikazio 
teknikoekin, eta haiek betetzen dituzte. 
BI2.4 Egindako esku-hartzeari esker, ziurtatzen da balazta osagarrien sistemak behar bezala funtzionatzen duela 
(aparkatzea, elektrobalaztak eta atoi-balaztak). 
BI2.5 Esku-hartzeari esker, zirkuituak jarraitutasuna du, eta balaztak blokeatzearen aurkako sistemako elementu 
sentsoreek eta eragingailuek behar bezala funtzionatzen dute berriro ere. 
BI2.6 Balazta-sistemako elementuak eta azpimultzoak berrikusi, garbitu, konpondu eta/edo ordezkatzeko, 
muntatze- eta desmuntatze-metodoei eta fabrikatzaileak ezarritako kalitate-araudiari jarraitzen zaie. 

LB3: Indarra transmititzeko sistemako multzo eta azpimultzo mekaniko eta hidraulikoen mantentze-lanak egitea, 
funtzionamendu-parametroak fabrikatzailearen espezifikazioetara egokituz. 

BI3.1 Abiadura-kaxako elementu mekanikoak ordezkatzeri edo doitzeari esker, martxak leuntasunez eta 
zehaztasunez konektatzen dira, ezohiko zaratak eta bibrazioak ezabatzen dira, eta abiadura-kaxan ez da izaten 
lubrifikatzaile-ihesik. 
BI3.2 Fabrikatzaileak zehaztutako mugen barruan daude transmisio-sistemaren funtzionamendu-parametroak. 
BI3.3 Marruskadura-enbragearen eta aginte-gailuaren sistemako konponketekin eta doikuntzekin, ziurtatzen da ez 
dagoela ez bibraziorik, ez zaratarik, ez irristadurarik. 
BI3.4 Aginte hidrauliko bidezko abiadura-kaxa automatikoetan egindako mantentze-lanek ziurtatzen dute ez dela 
egongo ez zaratarik, ez bibraziorik, ez ihesik, ez ezohiko tenperaturarik. 
BI3.5 Abiadura-kaxa automatikoetan, zeinak elektronikoki gidatzen baitira, fabrikatzaileak aurreikusitakoaren 
arabera garatzen da aginte-unitateko jarduera-programa. 
BI3.6 Transmisio-sistemako transmisio-zuhaitzak, artikulazioak eta juntura homozinetikoak ordezkatuz, doituz edo 
konponduz gero, ezabatu egiten dira lasaierak, desorekak eta trepidazioak. 
BI3.7 Parametroak doituz gero, diferentzial-mota desberdinek (elektronikoki gidatuak barne) ondo funtzionatzea 
lortzen da. 
BI3.8 Abiadura-kaxa automatikoetan, momentu-bihurgailuak ez du eragiten ez zaratarik, ez bibraziorik, ez ihesik, 
eta funtzionatzeko tenperatura aurreikusitako mugen barruan dago. 
BI3.9 Parametroen kontrolak eta doikuntzak egiteko, erreminta, baliabide eta ekipo egokiak erabiltzen dira, 
fabrikatzailearen espezifikazioei jarraituz. 
BI3.10 Elementu mekanikoen ordezkapena eta edo konponketa fabrikatzaileak ezarritako prozeduren arabera 
egiten dira. 
BI3.11 Ziurtatu da egindako mantentze-lanekin lehen bezala funtzionatzen dutela trakzio-kontroleko sistema 
elektronikoek. 12 
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BI3.12 Ekipoen, lan-erreminten eta erabiltzen diren instalazioen oinarrizko mantentze-lanak egiten dira kasu 
bakoitzean. 

LB4: Konpontzeko eragiketa guztiak egitea segurtasun-arauak eta laneko osasunaren arauak betez. 
BI4.1 Lantegiko segurtasun-arauetatik, lan espezifikoari lotuta aurreikusitako arriskuak ateratzen dira, eta babes 
pertsonal eta kolektiboko neurriak betetzen direla egiaztatzen da. 
BI4.2 Segurtasun pertsonaleko eta kolektiboko arauak betetzeko, lan-eremua arriskutik kanpo edukitzen da. 
BI4.3 Gorabeherak garaiz jakinarazi behar dira, haiek berrikusi eta konpontzeko astia izateko. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Kontrol optikoko bankua, ibilgailuen altxagailuak, balazta-likidoa kargatzeko aparatua, malgukiak ateratzeko aparatua, 
erloju konparadoreak, euskarri magnetikoak, kalibreak, mikrometroak, gurpilak blokeatzearen aurkako sistemaren 
egiaztagailuak, emari-neurgailuak, manometroak, polimetroak, hidraulikoen neurgailua, gurpil-orekagailua, balazta-
probak egiteko bankuak, mantentze-lan elektromekanikoen eskuzko erreminta-ekipoa, lotutako sistema elektronikoak 
egiaztatzeko ekipo espezifikoak. 
Enbrageak eta bihurgailuak. Abiadura-kaxa (konbentzionalak, automatikoak, lau gurpileko trakziokoak...). Transmisio-
elementuak (ardatzak, ardatzerdiak, junturak, artikulazioak...). Diferentzialak (konbentzionalak, likatsuak, Ferguson, 
askagaitzak...). Trakzioa kontrolatzeko sistemak (EDS...). Direkzio, serbodirekzio hidrauliko eta pneumatikoaren 
sistemak. Gurpilak eta pneumatikoak. Esekidura konbentzionaleko sistemak, sistema pneumatiko eta 
hidropneumatikoak, eta gidatuko sistemak. Balazta-sistema konbentzionalak, sistema pneumatikoak, aparkatze-
sistemak, atoi-sistemak eta sistema elektrikoak. Frenoak blokeatzearen aurkako sistemak (ABS...). 

Produktuak eta emaitzak 
Transmisioaren eta balazta pneumatiko eta hidraulikoen sistemen mantentze-lan prebentiboak, prediktiboak eta 
zuzentzaileak. Elementu edo multzo mekaniko, hidrauliko, pneumatiko eta elektrikoen desmuntaketa eta muntaketa. 
Parametroen doikuntza, kontrola eta neurketa. Ekipoen maneiua eta edozein euskarritako dokumentazioa. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Fabrikatzailearen eskuliburu teknikoak, jatorrizko balioak ematen dituzten plano partzialak dituztenak. Piezakatzeari 
buruzko eskuliburuak. Ekipoak maneiatzeko eskuliburuak. Lan-aginduak. Euskarriak: grafikoak, idatziak edo 
magnetikoak eta informatikoak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 

1
2

 
1. prestakuntza-modulua:  

DIREKZIO- ETA ESEKIDURA-SISTEMAK 
 

2. prestakuntza-modulua:  
TRANSMISIO- ETA BALAZTA-SISTEMAK 

 
3. prestakuntza-modulua:  

3IBILGAILU AUTOMOBILEN INDARRA TRANSMITITZEKO SISTEMEN ETA 
ERRODAJE-TRENEN MANTENTZE-LANEN LANBIDE-JARDUNBIDEAK, 

LANEKOAK EZ DIRENAK 



 
 
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1 1. prestakuntza-modulua:  
DIREKZIO- ETA ESEKIDURA-SISTEMAK 
 
Kodea: MF0130_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0130_2: Sistema hidrauliko eta pneumatikoen, direkzioaren eta 
esekiduraren mantentze-lanak egitea. 
 
Iraupena: 200 ordu 
 
 
1.1. prestakuntza-atala 
IBILGAILUAREN DIREKZIO-SISTEMAREN MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF1170 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, direkzio-
sistemari lotutako alderdiei dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ibilgailu-mota guztietan erabiltzen diren direkzio-sistema mekanikoen eta lagunduen funtzionamendua deskribatzea. 

EI1.1 Direkzio mekaniko edo lagunduko elementu guztiak identifikatzea, eta haien funtzionamendua eta xedea 
azaltzea. 
EI1.2 Direkzioko geometriaren kota guztiak zerrendatzea, eta haiek guztiek ibilgailuaren direkzioan zer eragin duten 
deskribatzea. 
EI1.3 Pneumatikoetako higadurek edo hagunetako anomaliek direkzioan eragindako interferentziak deskribatzea. 

A2: Ibilgailuaren direkzio-sistema osatzen duen mekanismo-multzoaren anomaliak konpontzea, gidatzea segurua, 
pixkanakakoa eta leuna izatea lortzeko, eta ibilgailuaren segurtasuna bermatzeko. 

EI2.1 Direkzioaren kaxa doitzea, ekipo egokiarekin eta fitxa teknikoan finkatutako erregulatze-tolerantziak 
errespetatuz. 
EI2.2 Direkzio- eta ardatz-errotuletan eta direkzio-kremaileran bertan lasaierarik eta/edo higadurarik baden 
begiratzea, ikusiz eta probak egiteko bankuan. 
EI2.3 Direkzio-kremailera doitzea, fabrikatzaileak zehaztutako erregulatze-tolerantziak errespetatuz. 
EI2.4 Direkzio lagunduko presioak begiratzea, presio-manometro egokia erabiliz. 
EI2.5 Direkzio lagunduko zirkuitu hidraulikoan airerik ez dagoela egiaztatzea.  
EI2.6 Direkzio lagunduko sistema hidraulikoan ihesik ez dagoela egiaztatzea. 
EI2.7 Fabrikatzailearen informazio teknikoa (paperekoa nahiz formatu digitalekoa) erabiltzea, datu eta ezaugarri 
garrantzitsuak bilatzeko. 

A3: Direkzio lagundu elektriko aldakorraren sistema begiratzea, konpontzea eta ondo dabilela ziurtatzea. 
EI3.1 Direkzio lagundu elektriko aldakorraren sistemaren zirkuitu elektrikoa (kalkulagailua eta periferikoa) begiratzea 
eta ondo dabilela egiaztatzea. 
EI3.2 Direkzio-sistemako zirkuitu elektriko eta elektronikoen matxura edo anomalia diagnostikatzea eta konpontzea. 

A4: Direkzioaren geometria begiratzea lerrokadura-ekipoarekin, eta anomaliak zuzentzea, pneumatikoetan higadura 
irregularrik egon ez dadin, direkzio-ezaugarriei dagokionez ibilgailuaren segurtasuna bermatzeko. 

EI4.1 Lerrokadura-ekipoaren funtzionamenduari buruzko eskuliburua erabiltzea 
EI4.2 Lerrokadura-ekipoak eskaintzen dituen datuak identifikatzea eta interpretatzea. 
EI4.3 Direkzioa erregulatzea eta doitzea, lerrokadura-ekipoaren bidez lortutako datuak oinarri hartuta. 
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A5: Ibilgailuaren direkzio-sisteman egindako lanen kalitatea begiratzea. 
EI5.1 Direkzioaren geometria begiratzea lerrokadura-ekipoarekin. 
EI5.2 Fabrikatzaileak ezarritako estuerak begiratzea, eta konponketan erabilitako elementuen ikusizko berrikuspena 
egitea. 
EI5.3 Ibilgailuaren proba egitea bankuan. 
 

Edukiak: 
1. Direkzio-sistema ibilgailuan. 

- Direkzio-sistemaren eboluzioa. 
- Funtzionamendu-printzipioa. 
- Direkzio-sistema osatzen duten elementuak: 

• Direkzio-kremailera (mekanikoa eta lagundua). 
• Direkzio-kaxa (mekanikoa eta lagundua). 
• Direkzio-besoak. 
• Direkzio- eta ardatz-errotulak. 
• Direkzio-zutabea. 
• Direkzio-bolantea. Motorretako eskulekua. 
• Mangetak. Mangeta-errotulak. 
• Mangeta-errodamenduak. 
• Direkzio-motelgailuak (McPherson sistema). 

2. Direkzio lagunduko sistemetako konponketak. 
- Laguntza hidraulikoa, elektrohidraulikoa eta aldakorra. 
- Direkzioari laguntzeko elementuen funtzioa. 
- Direkzio-ponpa hidraulikoak eta elektrohidraulikoak. 
- Serbodirekzioan erabiltzen diren olioak. 
- Serbodirekzioko olioaren tanga. 
- Konexio-mahukak. 
- Sistemaren sentsoreak eta eragingailuak. 

3. Direkzioaren geometria eta lerrokadura begiratzea. 
- Konbergentzia. 
- Dibergentzia. 
- Aitzinamendu-angelua. 
- Erorketa-angelua. 
- Irteera-angelua. 
- Kota elkarguak. 
- Biraketa-geometria. 
- Direkzio-lerrokadura. 
- Lerrokatzeko makinak. Oinarrizko eragiketak. 

 
 

1.2. prestakuntza-atala 
IBILGAILUAREN ESEKIDURA-SISTEMAREN MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF1171 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, esekidura-sistemari 
lotutako alderdiei dagokionez, eta LB4 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
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A1: Ibilgailuaren esekidura-sistema osatzen duen mekanismo-multzoaren matxurak konpontzea, gidatzea segurua, 
pixkanakakoa eta leuna izatea lortzeko, ibilgailuko bidaiarien segurtasun aktiboa eta pasiboa berma dadin, eta ibilgailuak 
zoruarekiko atxikidura eta egonkortasun maximoa izatea lortzeko. 

EI1.1 Esekidura-mota desberdinak osatzen dituzten elementuak identifikatzea eta zerrendatzea, eta haietako 
bakoitzak banaka eta esekidura multzoaren barruan zer helburu eta funtzionamendu duten azaltzea. 
EI1.2 Esekidurako elementu guztiak zer egoeratan dauden begiratzea, haien ainguraketak doitzea, eta egiaztatzea 
haien loturaren estutze-momentua fabrikatzaileak ezarritakoa dela. 

- Fabrikatzailearen eskuliburua erabiltzea. 
EI1.3 Esekidura-sistemako bihurdura-barrak doitzea, fabrikatzaileak adierazitako parametroei jarraikiz. 

- Fabrikatzailearen eskuliburua erabiltzea. 
- Tresna eta tresneria espezifikoak erabiltzea. 

EI1.4 Esekidura-sistemako esekidura-besoak, trapezioak, motelgailuak, baleztak eta "silent block"ak begiratzea, 
elementu horiek oso garrantzitsuak baitira segurtasunari dagokionez; egoera onean egon behar dute, ibilgailuaren 
lerrokadura optimoa izan dadin. 

A2: Esekidura hidropneumatikoko sistemako elementuak identifikatzea, begiratzea eta konpontzea. 
EI2.1 Esekidura hidropneumatikoaren sistemako elementuak eta haien funtzionamendua identifikatzea, eta matxurak 
diagnostikatzea. 
EI2.2 Esekidura hidropneumatikoaren sistemako eskema hidraulikoak identifikatzea eta interpretatzea. 
EI2.3 Esekidura hidropneumatikoaren funtzionamendu-presioak begiratzea, manometro eta tresneria egokiak 
erabilita. 
EI2.4 Esekidura hidropneumatikoaren sistemako ihesak diagnostikatzea eta konpontzea, eta estankotasun egokia 
duela egiaztatzea. 
EI2.5 Esekidura hidropneumatikoaren zirkuitua purgatzea, eta ondo funtzionatzen duela egiaztatzea, proba dinamiko 
bat eginez. 

A3: Esekidura adimendunaren sistemako elementuak identifikatzea, begiratzea eta konpontzea. 
EI3.1 Esekidura adimenduneko sistemako elementuak eta haien funtzionamendua identifikatzea, eta matxurak 
diagnostikatzea. 
EI3.2 Matxurak diagnostikatzea eta elementu hondatuak konpontzea. 
EI3.3 Esekidura adimendunak behar bezala funtzionatzen duela egiaztatzea, proba dinamiko bat eginez. 

A4: Ibilgailu adimendun baten esekidura-sistemako elementuak identifikatzea, begiratzea eta konpontzea. 
EI4.1 Balezten esekidura-sistemako osagaiak identifikatzea, egiaztatzea balaztaren puntua egoera onean dagoela eta 
ezin hobeto finkatuta dagoela, eta dagozkion U bridak begiratzea. 
EI4.2 Balezta multzoko elementuen higadura identifikatzea, eta elementu horiek ordezkatzea, behar izanez gero. 
EI4.3 Ibilgailu industrial baten esekidura pneumatikoaren sistemako osagaiak identifikatzea, ondo funtzionatzen duen 
begiratzea, eta zirkuituan aire-ihesik ez dagoela egiaztatzea. 
EI4.4 Sistema pneumatikoaren eskemak identifikatzea eta interpretatzea. 
EI4.5 Behar diren konponketak egitea, ekintza hori egiten duten langileen segurtasuna kontuan izanik, eta konponketa 
kalitatezkoa den begiratzea. 

 
Edukiak: 
1. Ibilgailuaren esekidura-sistema konbentzionalaren mantentze-lanak. 

- Ibilgailuko esekiduraren eboluzioa. 
- Funtzionamendu-printzipioa. 
- Esekiduraren ezaugarriak. 
- Esekidura-sistema osatzen duten elementuak. 

• Motelgailuak. 
• Malgukiak. 
• Baleztak. 
• Bihurdura-barrak. 
• Trapezioak. 
• Esekidura-besoak. 
• Elementu elastikoak. 
• Barra egonkortzaileak. 
• Barra egonkortzaileen tiranteak. 

18 • Esekidura-errotulak. 
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2. Esekidura hidropneumatikoaren sistemaren mantentze-lanak. 
- Esekidura hidropneumatikoaren eboluzioa. 
- Aplikazioak. 
- Sistema osatzen duten elementuak. 
- Funtzionamendu-printzipioa. 
- Sistemaren oinarrizko eskemak eta zirkuituak. 

3. Esekidura adimendunaren sistemaren mantentze-lanak. 
- Esekidura adimendunaren eboluzioa. 
- Sistema osatzen duten elementuak. 
- Funtzionamendu-printzipioa. 
- Sistemaren oinarrizko eskemak eta zirkuituak. 

4. Ibilgailu industrialen esekidura-sistemaren mantentze-lanak. 
- Ibilgailu industrialen esekidura-sistemen eboluzioa. 
- Sistema osatzen duten elementuak. 
- Ibilgailu industrial motaren eta aplikazioaren araberako bariazioak. 
- Funtzionamendua. 
- Sistemaren oinarrizko eskemak eta zirkuituak. 

 
 

1.3. prestakuntza-atala 
IBILGAILUAREN GURPILEN MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF1172 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin, gurpilei lotutako alderdiei 
dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Hagun-pneumatiko multzoa diagnostikatzea, konpontzea edo ordezkatzea, gidatzea segurua eta erosoa izateko, eta 
ibilgailuko bidaiarien segurtasuna bermatzeko. 

EI1.1 Pneumatikoen egoera begiratzea: higadura-indizeari, pneumatikoaren zahartasunari eta hagunarekiko 
estankotasunari erreparatzea, eta ziurtatzea pneumatikoen puzte-presioa egokia dela. 
EI1.2 Pneumatikoen nomenklatura identifikatzea, haien fabrikazioaren ezaugarriak eta informazioa aztertuz. 
EI1.3 Pneumatikoaren higadura anomaloak aztertzea, eta lan-fitxan idaztea, gerora zuzentzeko edo higadurak 
eragiten dituen matxurak konpontzeko. 
EI1.4 Hagunen egoera begiratzea eta hagunetan egon litezkeen deformazioak diagnostikatzea. 
EI1.5 Hagun-pneumatiko multzoa makinaria espezifikoarekin (pneumatikoak askatzeko makina) desmuntatzea eta 
muntatzea, arretaz, elementurik ez kaltetzeko, barruan dagoen presiopeko airearen estankotasun ezin hobea lor 
dadin, ibilgailuko bidaiarien segurtasuna bermatzeko. 
EI1.6 Hagun-pneumatiko multzoa makineria espezifikoarekin (orekagailua) orekatzea, martxaren erosotasuna 
bermatzeko. 
EI1.7 Egindako lanak kalitatekoak diren begiratzea, ibilgailuko bidaiarien segurtasuna bermatzeko. 

 
Edukiak: 
1. Hagun-pneumatiko multzoa. 

- Pneumatikoaren eboluzioa. 
- Pneumatikoaren lehengaiak. 
- Fabrikazio-prozesuak. 
- Pneumatikoaren nomenklatura. 
- Pneumatikoaren eboluzioa. 19 
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- Pneumatiko-motak, haien helburuaren arabera. 
- Puzte-balbulak (mota, helburuaren arabera). 
- Balbula elektronikoak. 
- Hagun-motak (burdina edo aleazioa). 
- Pneumatiko espezifikoetarako hagun espezifikoak. 

2. Gurpilen desmuntaketa eta orekatze dinamikoko makina. 
- Funtzionamenduaren printzipioa. 
- Erabiltzen diren kontrapisuak. 
- Erabiltzen diren tresna espezifikoak. 
- Orekatze dinamikoa. 

 
 
1.4. prestakuntza-atala 
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA IBILGAILUEN 
MANTENTZE-LANETAN 
 
Kodea: UF0917 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  

EI1.1 Instalazio eta ekipoetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 
zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Izan litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea. 
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, norbera babesteko ekipoak 
eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea barne. 
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako: 

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 
- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta zaurituak 
eramatea.  

A3: Enpresan ingurumena babesteko eta hondakinak birziklatzeko neurriak aplikatzea.  
EI3.1 Lantegiko jarduerak izan ditzakeen arriskuekin lotutako ingurumen-araudiaren alderdiak zehaztea, hala nola 
zaratak, bibrazioak eta produktu hauen manipulazioa: erregaiak, lubrifikatzaileak, pinturak eta disolbatzaileak, 
errekuntza-gasak, soldadura-gasak, hondakinak, lixak, elektrodoak eta abar. 
EI3.2 Arrisku-faktoreak eta ingurumen-arriskuak identifikatu eta ebaluatzea. 
EI3.3 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, produktuak behar bezala 
manipulatzea eta biltegiratzea eta norbera babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea barne. 
EI3.4 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako: 

- Langunea hustea 
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 20 

 
 
 

 



 
 

Ibilgailu automobilen indarra transmititzeko sistemen  
eta errodaje-trenen mantentze-lanak 

 

EI3.5 Hondakinen gaikako bilketa aplikatzea: 
- Edukiontziak eta garbiguneak identifikatzea. 
- Hondakinen birziklapenaren seinalizazioa eta protokoloak errespetatzea. 

EI3.6 Lantokiak ordenatuta eta garbi mantentzea, istripurik ez gertatzeko. 
 
Edukiak: 
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

- Lana eta osasuna. 
- Lan-arriskuak. 
- Arrisku-faktoreak. 
- Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: 

• Lan-istripua.  
• Gaixotasun profesionala. 
• Lanetik eratorritako beste kalte batzuk.  
• Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 

- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 
• Lan-arriskuen prebentziorako legea. 
• Prebentzio-zerbitzuen araudia. 
• Irismena eta oinarri juridikoak.  
• Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak. 

- Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: 
• Estatuko erakundeak. 
• Autonomia-erkidego mailako erakundeak. 

- Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa. 
• Erremintak eta ekipoak erabiltzean. 
• Sistemak eta instalazioak maneiatzean. 
• Kargak garraiatzean eta biltegiratzean. 
• Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. 
• Sua. 
• Neke fisikoa.  
• Neke mentala. 
• Lanean pozik ez egotea. 
• Babes kolektiboa. Banakako babesa. 

2. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak. 
- Istripu-motak. 
- Zaurituaren lehen mailako ebaluazioa. 
- Lehen laguntza. Sorospena. 
- Larrialdi-egoerak.  
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 

3. Ingurumen-arriskuak eta hondakinen manipulazioa 
- Erregaiak, koipeak eta lubrifikatzaileak biltegiratzeak eta maneiatzeak eragin ditzakeen arriskuak. 
- Lantegian sortutako zaratei, bibrazioei eta errekuntzako gasei lotutako arriskuak. 
- Ingurumen-arriskuak arintzeko jarduera-protokoloak. 
- Sortutako hondakin-motak. 
- Edukiontzi eta poltsatan biltegiratzea; hondakinen seinalizazioa. 
- Hondarrak maneiatzea. 
- Langunea ordenatua eta garbi mantentzea. 
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2 2. prestakuntza-modulua:  
TRANSMISIO- ETA BALAZTA-SISTEMAK 
 
Kodea: MF0131_2 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0131_2: Transmisio- eta balazta-sistemen mantentze-lanak egitea. 
 
Iraupena: 230 ordu 
 
 
1.1. prestakuntza-atala 
IBILGAILUAREN TRANSMISIO-SISTEMAREN MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF1173 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, ibilgailuaren 
transmisio-sistemari lotutako alderdiei dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Enbrage-sistemako elementuak diagnostikatzea, konpontzea eta ondo daudela egiaztatzea, tresneria espezifikoa 
erabiliz. 

EI1.1 Enbragearen sistema mekanikoa eta hidraulikoa begiratzea, eta estankotasun egokia duela egiaztatzea. 
EI1.2 Ibilgailuaren enbrage-mekanismoa desmuntatzea, elementu bakoitza eta haren xedea identifikatzea, eta 
higadura-indizea baloratzea. 

- Enbrage-diskoa aztertzea, zorroen lodiera neurtuz, eta haren higadura baloratzea. 
- Enbrage-mazoa aztertzea, egiaztatuz diafragman ez duela hausturarik eta marruskadura-gunean ez dagoela 

gainberotzerik. 
- Bultzada-lepokoaren egoera, gidaren bidezko lerradura eta hura mugitzen duen urkila aztertzea. Lepokoaren 

errodamenduak lasaierarik ez duela egiaztatzea. 
- Motorreko bolanteko enbrage-diskoaren asentua egoera onean dagoen begiratzea. 

EI1.3 Enbrage multzoa muntatzea, ziurtatuz diskoa zentratuta dagoela motorreko bolantearen zuloarekiko. 
EI1.4 Abiadura-kaxa behar bezala muntatzea, zorro doitzaileak kontuan hartuz. 
EI1.5 Enbragearen pedalaren lasaiera doitzea eta erregulatzea, kontuan hartuz fabrikatzaileak zer lasaiera onartzen 
duen. 
EI1.6 Egindako konponketak zer kalitate duen begiratzea: ibilgailua probatzea, lerradurarik ez dagoela egiaztatzea, 
eta enbrage multzoaren lasaiera aztertzea. 

A2: Abiadura-kaxak diagnostikatzea, konpontzea eta aztertzea, tresneria espezifikoa erabiliz eta argibide teknikoei jarraituz. 
EI2.1 Abiadura-kaxako olioaren egoera aztertzea, txirbil metalikorik ez dagoela egiaztatuz eta degradazioa begiratuz. 
EI2.2 Ibilgailuaren abiadura-kaxa ateratzea, eta hango elementu guztiak eta haien funtzioa identifikatzea. 
EI2.3 Abiadura-kaxa saiakuntza-bankuan desmuntatzea, elementu bakoitza identifikatzea eta erabilerak eragindako 
higadura edo degradazioa baloratzea. 
EI2.4 Piñoi finkoek, libreek eta desplazagarriek zer egoera duten begiratzea, ardatzen lerrokatzeari erreparatzea, eta 
haietako bakoitzaren higadura aztertzea, zein ordezkatu behar diren zehazteko. 
EI2.5 Abiadura bakoitzari dagozkion urkilak eta ardatzak hautatzeko mekanismoa eta blokeatzeko sistema aztertzea. 
EI2.6 Abiadura-kaxaren karkasak egoera onean daudela egiaztatze, estankotasuna alda lezaketen pitzadura eta/edo 
hausturarik baden begiratuz. 
EI2.7 Errodamenduen egoera, eta haien lasaiera erradial eta axiala aztertzea, eta elementu horiek ordezkatzea, behar 
izanez gero.  
EI2.8 Diferentzial multzoko abiadura-kaxetan, egoera aztertzea: 
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- Eraso-piñoia eta koroa. 
- Errodamendu konikoen doikuntza. 
- Planetariaok eta sateliteak. 
- Doikuntza-zirrindolak. 

EI2.9 Abiadura-kaxa multzoa muntatzea, fabrikatzailearen argibideei jarraituz. 
EI2.10 Egindako eragiketen kalitatea begiratzea, egiaztatuz abiadura-kaxak ondo eta leun funtzionatzen duela. 

A3: Diferentzial eta transmisio multzoak diagnostikatzea, aztertzea eta konpontzea. 
EI3.1 Ibilgailu baten diferentziala desmuntatzea, haren osagai guztiak identifikatzea, eta haren egoera eta higadura-
indizea aztertzea. 

- Pare konikoaren, eraso-piñoiaren eta koroaren doikuntza aztertzea. 
- Errodamendu konikoen doikuntza aztertzea. 
- Sateliteen, doikuntza-zirrindolen eta ardatzaren egoera begiratzea. 
- Planetarioen eta hura biltzen duten kaxaren egoera aztertzea. 

EI3.2 Diferentzial multzoa muntatzea, fabrikatzailearen argibideei jarraituz. Hura osatzen duten elementuek ondo 
funtzionatzen dutela egiaztatzea. 
EI3.3 Juntura elastikoak, juntura homozinetikoak eta transmisioen gurutzetak begiratzea, eta egiaztatzea ez dagoela 
lasaierarik. 

A4: Lau gurpileko trakzioko ibilgailuen transferentzia-kaxak diagnostikatzea, begiratzea eta konpontzea. 
EI4.1 Lau gurpileko trakzioko ibilgailuetan erabiltzen diren mekanismo desberdinak desberdintzea. 
EI4.2 Lau gurpileko trakzioko ibilgailuetan erabiltzen diren mota desberdinen funtzionamendua eta maneiua 
ezagutzea. 
EI4.3 Elektronikoki kudeatzen den trakzio-sistema baten funtzionamendu elektrikoaren eskemak eta printzipioa 
interpretatzea. 
EI4.4 Mantentze-lanak egitea, fabrikatzailearen mantentze-lanen arabera. 

A5: Diferentziala blokeatzeko sistema desberdinen funtzionamendua diagnostikatzea, begiratzea eta konpontzea. 
EI5.1 Diferentziala blokeatzeko sistema desberdinen funtzionamendua aztertzea. 

- Eskuzkoak, elektrikoak, pneumatikoak eta askagaitzak. 
EI5.2 Aginte-sistema elektriko edo pneumatikoen, eragingailuen, sentsoreen, kableatuaren eta hodien 
funtzionamendua. 
EI5.3 Behar izanez gero, elementuak konpontzea eta/edo ordezkatzea, fabrikatzailearen argibideei jarraituz. 

A6: Abiadura-kaxa automatikoen sistema osoa diagnostikatzea, begiratzea eta konpontzea. 
EI6.1 Transmisio automatikoko sistema bat osatzen duten elementuak identifikatzea. 
EI6.2 Momentu-bihurgailuak behar bezala funtzionatzen duela egiaztatzea, tresneria eta manometro egokiak erabiliz. 
EI6.3 Abiadura-kaxa automatikoaren sarrerako nahiz irteerako emaria eta presioak aztertzea. 
EI6.4 Transmisio automatikoaren sistemako eskema hidraulikoak eta elektronikoak identifikatzea eta interpretatzea. 
EI6.5 Transmisio-olioaren ihesik ez dagoela egiaztatzea. 
EI6.6 Mantentze-lanak egitea. 
EI6.7 Eragiketa guztiak egitea, eskuliburu teknikoen arabera eta fabrikatzailearen argibideei jarraituz. 

 
Edukiak: 
1. Ibilgailuaren enbrage-sistemaren mantentze-lanak. 

- Enbrage multzoa. 
- Enbrage-sistemaren eboluzioa. 
- Enbrage-sistemaren elementuak. 
- Enbrage-sistema fabrikatzeko materialak. 
- Masa bateko enbragea. 
- Bi masako enbragea. 
- Aginte-enbrage mekanikoa. 
- Aginte-enbrage hidraulikoa. 
- Enbrage hidraulikoak purgatzeko sistema. 

2. Eskuzko abiadura-kaxa edo abiadura-kaxa robotizatua. 
- Abiadura-kaxaren eboluzioa. 
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- Abiadura-kaxaren funtzionamendua. 
- Abiadura-kaxako elementuak. 
- Abiadura-kaxaren osagaiak fabrikatzeko materialak. 
- Diferentzial multzoa duten abiadura-kaxak. 
- Abiadura-kaxa robotizatuak. 
- Lubrifikaziorako erabiltzen diren olioak. 

3. Transmisioak eta diferentzial-taldeak. 
- Transmisioak. 
- Transmisioen eboluzioa. 
- Transmisioen osagaiak. 
- Diferentzial-taldeen eboluzioa. 
- Diferentzialeko elementuak. 
- Diferentzialaren osagaiak fabrikatzeko materialak. 
- Lubrifikaziorako erabiltzen diren olioak. 

4. Transferentzia-kaxak. 
- Transferentzia-kaxen erabilgarritasuna. 
- Transferentzia-kaxa osatzen duten elementuak. 
- Transferentzia-kaxa motak. 
- Transferentzia-kaxaren osagaiak fabrikatzeko materialak. 
- Transferentzia-kaxen funtzionamendua. 
- Lubrifikaziorako erabiltzen diren olioak. 

5. Diferentzial-blokeoa. 
- Diferentzial-blokeoaren erabilgarritasuna. 
- Diferentzial-blokeoaren funtzionamendu-printzipioa 
- Diferentzial-blokeoa osatzen duten elementuak. 
- Diferentzial-blokeo motak. 

6. Abiadura-kaxa automatikoak. 
- Abiadura-kaxa automatikoaren eboluzioa. 
- Abiadura-kaxa automatikoaren funtzionamendua. 
- Abiadura-kaxa automatikoaren elementuak. 
- Abiadura-kaxa automatikoaren osagaiak fabrikatzeko materialak. 
- Momentu-bihurgailua. 
- Abiadura-kaxa automatikoetarako olio-motak eta haien berezitasunak. 
- Abiadura-kaxa automatikoen mantentze-lanak. 
- Uhal eta kate bidezko abiaduraren aldaketa jarraituak. 

 
 

1.2. prestakuntza-atala 
IBILGAILUAREN BALAZTEN SISTEMA MEKANIKO ETA HIDRAULIKOAREN 
MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF1174 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, balazten 
sistema mekanikoari eta hidraulikoari lotutako alderdiei dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ibilgailuaren balazta-sistema mekanikoaren elementuak eta osagaiak diagnostikatzea, konpontzea eta ondo dauden 
begiratzea, eta haien higadurak eta konponketa- eta ordezkapen-prozedurak aztertzea. 

EI1.1 Balazta-sistemaren elementu guztiak desmuntatzea eta muntatzea, eta haien funtzioak eta higadurak aztertzea. 
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EI1.2 Disko-balaztaren sistemako elementuak identifikatzea, eta haien higadura eta ordezkapen-sistema aztertzea, 
behar izanez gero. 

- Diskoaren artezketa eta kopadura begiratzea. 
- Pastillek higadura-berdintasuna dutela egiaztatzea. 

EI1.3 Danbor-balaztaren sistemako elementuak identifikatzea, eta haien higadura eta ordezkapen-sistema aztertzea, 
behar izanez gero. 

- Danborraren obalaketa begiratzea. 
- Zapaten hurbilketa automatikoaren sistema aztertzea, eta esku-balazta eraginkorra den begiratzea. 
- Danborraren higadura-tolerantziak begiratzea. 
- Zapaten higadura begiratzea. 

EI1.4 Balaztatze-doigailua aztertzea, eta ibilgailuan zailtasunik baden begiratzea. 
- Doigailuaren garbiketa eta doikuntza. 

EI1.5 Serbobalaztaren egoera eta funtzionamendua begiratzea, kontuan hartuz atzeraezeko balbulak ondo 
funtzionatzen duela eta ez dagoela ihesik huts-zirkuituan. 
EI1.6 Huts-ponpak ondo funtzionatzen duen begiratzea, eta haren palek higadurarik baduten aztertzea. 

A2: Ibilgailuaren balazta-sistema hidraulikoaren elementuak eta osagaiak diagnostikatzea, konpontzea eta ondo dauden 
begiratzea, eta haien higadurak eta konponketa- eta ordezkapen-prozedurak aztertzea. 

EI2.1 Ibilgailuaren balaztatze-sistemako elementu hidraulikoak identifikatzea, eta haien higadura eta ordezkapen-
sistema aztertzea, behar izanez gero. 
EI2.2 Balazten sistema hidraulikoaren estankotasuna aztertzea, ihesik ez dagoela egiaztatzea, eta balazta-likidoaren 
degradazio-indizea begiratzea. 

- Balazta-likido motak ezagutzea. 
- Zirkuituko hezetasun-indizea aztertzea, tresneria espezifikoarekin. 
- Balazten zirkuitu hidraulikoaren purgatze-teknikak. 

EI2.3 Tenkagailuen egoera, lasaierak eta pintzen eta ponpatxoen ibilbideak aztertzea. 
CE2.4 Doigailuaren edo atzeko balazten mugatzailearen tara espezifikoa egitea, manometro espezifikoak erabiliz. 
EI2.5 Balazta-ponparen egoera eta funtzionamendua begiratzea, eta egiaztatzea ez dagoela ihesik eta/edo 
buxadurarik. 
EI2.6 Egiaztatzea frenometroko ardatz bakoitzeko gurpilei indar bera aplikatzen zaiela, eta bi ardatzen arteko indar-
diferentzia nabarmentzea. 

A3: Ibilgailu industrial, kamioi edo autobus baten balaztatze-sistemako elementuak eta osagaiak diagnostikatzea, begiratzea 
eta konpontzea, higadura-indizea aztertzea, eta elementuak ordezkatzea, behar izanez gero. 

EI3.1 Ibilgailu astun, kamioi edo autobus baten balazten aire-zirkuituaren estankotasuna begiratzea, eta egiaztatzea 
ez dagoela urik zirkuituan bertan eta galdaretan. 
EI3.2 Aire-zirkuituko balbulek ondo funtzionatzen duten begiratzea, eta egiaztatzea garbiak daudela eta behar bezala 
betetzen dutela tara. 
EI3.3 Aire-zirkuituaren lan-presioak begiratzea, tresneria eta manometro egokiak erabiliz eta fabrikatzailearen 
argibideei jarraituz. 
EI3.4 Balaztatze-birikak eta zapatei eragiteko bielak begiratzea. 
EI3.5 Balazta-zirkuituko airea sortzen duen konpresoreak behar bezala funtzionatzen duela egiaztatzea, sortzen duen 
presioa neurtuz eta fabrikatzailearen eskuliburukoarekin konparatuz. 
EI3.6 Zirkuituko iragazki lehortzaileak begiratzea, eta, behar izanez gero, ordezkatzea. 

 
Edukiak: 
1. Balazta-sistemaren elementu mekanikoak. 

- Balazta-diskoak. 
- Balazta-pastillak. 
- Balazta-danborrak. 
- Balazta-zapatak. 
- Huts-ponpa. 
- Serbobalazta. 
- Esku-balaztaren sistema. 25 
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2. Balazta-sistemaren elementu hidraulikoak. 
- Balazta-ponpa. 
- Balaztatze-doigailua. 
- Balazta-ponpatxoak. 
- Balazta-pintzak. 
- Balaztatze-mugatzailea. 
- Balaztatze-banatzaileak. 
- Balazta-tenkagailuak. 
- Balaztaren kanalizazio zurrunak. 
- Balazta-likidoaren tanga.  
- Balazta-likidoa. 
- Purgatze-ekipoa. 
- Huts-egiaztagailua. 

3. Ibilgailu industrial baten balaztatze-sistemaren mantentze-lanak. 
- Ibilgailu industrialen balazta-sistemaren eboluzioa. 
- Funtzionamendu-printzipioa. 
- Turismoen balazta-sistema konbentzionala duten elementu komunak. 
- Elementuen funtzionamendua. 
- Aire-zirkuituak. 
- Matxuren diagnostikoa. 
- Aire-zirkuituan ihesik baden begiratzea. 

4. Frenometroko proba 
- Frenometroa eta haren ezaugarriak. 
- Probak eta diagnostikoa. 

 
 

1.3. prestakuntza-atala 
IBILGAILUAREN BALAZTEN SISTEMA ELEKTRIKO ETA ELEKTRONIKOAREN 
MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF1175 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, balazten 
sistema elektrikoari eta elektronikoari lotutako alderdiei dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Balaztak blokeatzearen aurkako sistema begiratzea, diagnostikatzea eta konpontzea, eta egiaztatzea betetzen eta 
eusten diela eraginkortasunari eta direkzio-ezaugarriei. 

EI1.1 ABS sistemak balazten zirkuitu konbentzionalari ematen dizkion elementuak identifikatzea, eta osagai 
bakoitzaren funtzionamendua azaltzea. 
EI1.2 Sistemaren osagaien kableatua begiratzea, polimetroa eta osziloskopioa erabiliz. 
EI1.3 ABS sistemaren eskema elektrikoa interpretatzea, eta kaptadorea, kalkulagailu elektrikoa, erreleak eta multzo 
hidraulikoa aurkitzea. 
EI1.4 Diagnosi-taldearekin, ABS sistema begiratzea eta akats memorizatuak aztertzea. 
EI1.5 ABSarekin ekipatutako ibilgailua purgatzeko teknika, fabrikatzailearen argibideak eta neurriak kontuan hartuz. 
EI1.7 Ibilgailuan egindako konponketek zer kalitate duten begiratzea. 

A2: ESP egonkortasun elektronikoko sistema begiratzea, diagnostikatzea eta konpontzea, eta egiaztatzea betetzen eta 
eusten diela eraginkortasunari eta direkzio-ezaugarriei. 

EI2.1 ESP ekipamenduak ibilgailuaren egonkortasun-sistemari ematen dizkion elementuak begiratzea, eta osagai 
bakoitzaren funtzionamendua azaltzea. 
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EI2.2 Sistemaren osagaien kableatua begiratzea, tresneria egokia erabiliz, eta fabrikatzaileak emandako balioekin 
konparatzea lortutako datuak. 
EI2.3 ESP sistemaren eskema elektrikoa interpretatzea, sentsoreak, eragingailuak, kontrol-unitatea eta kontrol-
elementuak aurkituz. 
EI2.4 Diagnosi-taldearekin, ESP egonkortasun elektronikoko sistema begiratzea, eta akats memorizatuak aztertzea. 

A3: Aginte elektrikoko aparkatze-balaztaren sistema begiratzea, diagnostikatzea eta konpontzea. 
EI3.1 Aginte elektrikoko aparkatze-sistema osatzen duten elementuak identifikatzea. 
EI3.2 Egiaztatzea aginte elektrikoko aparkatze-balaztaren sistemako osagaiek behar bezala funtzionatzen dutela. 
EI3.3 Diagnosi-taldearekin, aparkatze-balaztaren sistema begiratzea, eta akats memorizatuak aztertzea. 

A4: Ibilgailu industrialaren abiadura moteltzeko gailua begiratzea, diagnostikatzea eta konpontzea. 
EI4.1 Ibilgailu industrialaren abiadura moteltzeko sistema (balazta elektrikoa) osatzen duten elementuak 
identifikatzea. 
EI4.2 Ibilgailu industrialaren abiadura moteltzeko sistemaren osagaiek ondo funtzionatzen duten begiratzea, ziurtatuz 
osagai guztiek fabrikatzailearen arauen arabera betetzen dutela beren helburua. 
EI4.3 Erabileraren ondorioz hondatutako edo kaltetutako elementuak konpontzea eta/edo ordezkatzea, 
fabrikatzailearen argibideei jarraituz. 

 
Edukiak: 
1. ABS balaztak blokeatzearen aurkako sistema begiratzea, diagnostikatzea eta konpontzea. 

- ABSaren eboluzioa. 
- ABS sistema osatzen duten elementuak. 

• Kaptadoreak.  
• Kalkulagailua. 
• Koroak. Erreleak. 
• Kableak.  
• Multzo hidraulikoa. 

- ABS sistemaren diagnostikoa eta egiaztapena. 
2. ESP egonkortasun elektronikoaren sistema. 

- ESParen eboluzioa. 
- ESP sistema osatzen duten elementuak. 

• Sentsoreak.  
• Kaptadoreak. 
• Kontrol-unitatea. Kableak. 
• Kontrol-elementuak. 

- ESP sistemaren diagnostikoa eta egiaztapena. 
3. Aginte elektrikoko esku-balaztaren sistema. 

- Funtzionamendu-printzipioa. 
- Sistema osatzen duten elementuak. 

• Aginte-modulua. 
• Larrialdietarako heldulekua. 
• Kableak. 
• Posizio-kaptadorea. 
• Aginte-pala. 
• Koadroko ohar-argia. 

4. Ibilgailu industrialaren abiadura moteltzeko sistemaren egiaztapena, diagnostikoa eta konponketa. 
- Funtzionamendu-printzipioa. 
- Sistema osatzen duten elementuak. 

• Bobinak. Estatorea. 
• Transmisio-ardatzarekin bat egindako diskoak. 
• Transmisioa.  
• Marruskadura-plakak. 
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2.4. prestakuntza-atala 
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA IBILGAILUEN 
MANTENTZE-LANETAN 
 
Kodea: UF0917 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  

EI1.1 Instalazio eta ekipoetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 
zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Izan litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea. 
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

A2: Segurtasun-planaren arabera jokatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak erabiltzea.  
EI2.1 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, norbera babesteko ekipoak 
eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea barne. 
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako: 

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 
- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta zaurituak 
eramatea.  

A3: Enpresan ingurumena babesteko eta hondakinak birziklatzeko neurriak aplikatzea.  
EI3.1 Lantegiko jarduerak izan ditzakeen arriskuekin lotutako ingurumen-araudiaren alderdiak zehaztea, hala nola 
zaratak, bibrazioak eta produktu hauen manipulazioa: erregaiak, lubrifikatzaileak, pinturak eta disolbatzaileak, 
errekuntza-gasak, soldadura-gasak, hondakinak, lixak, elektrodoak eta abar. 
EI3.2 Arrisku-faktoreak eta ingurumen-arriskuak identifikatu eta ebaluatzea. 
EI3.3 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, produktuak behar bezala 
manipulatzea eta biltegiratzea eta norbera babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea barne. 
EI3.4 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako: 

- Langunea hustea 
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 

EI3.5 Hondakinen gaikako bilketa aplikatzea: 
- Edukiontziak eta garbiguneak identifikatzea. 
- Hondakinen birziklapenaren seinalizazioa eta protokoloak errespetatzea. 

EI3.6 Lantokiak ordenatuta eta garbi mantentzea, istripurik ez gertatzeko. 
 
Edukiak: 
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

- Lana eta osasuna. 
- Lan-arriskuak. 
- Arrisku-faktoreak. 

28 

 
 
 

 



 
 

Ibilgailu automobilen indarra transmititzeko sistemen  
eta errodaje-trenen mantentze-lanak 

 

- Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: 
• Lan-istripua. 
• Gaixotasun profesionala. 
• Lanetik eratorritako beste kalte batzuk. 
• Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 

- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 
• Lan-arriskuen prebentziorako legea. 
• Prebentzio-zerbitzuen araudia. 
• Irismena eta oinarri juridikoak.  
• Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak. 

- Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: 
• Estatuko erakundeak. 
• Autonomia-erkidego mailako erakundeak. 

- Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa 
• Erremintak eta ekipoak erabiltzean. 
• Sistemak eta instalazioak maneiatzean. 
• Kargak garraiatzean eta biltegiratzean. 
• Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. 
• Sua. 
• Neke fisikoa.  
• Neke mentala. 
• Lanean pozik ez egotea. 
• Babes kolektiboa.  
• Banakako babesa. 

2. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak. 
- Istripu-motak. 
- Zaurituaren lehen mailako ebaluazioa. 
- Lehen laguntza. Sorospena.  
- Larrialdi-egoerak. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 

3. Ingurumen-arriskuak eta hondakinen manipulazioa 
- Erregaiak, koipeak eta lubrifikatzaileak biltegiratzeak eta maneiatzeak eragin ditzakeen arriskuak. 
- Lantegian sortutako zaratei, bibrazioei eta errekuntzako gasei lotutako arriskuak. 
- Ingurumen-arriskuak arintzeko jarduera-protokoloak. 
- Sortutako hondakin-motak. 
- Edukiontzi eta poltsatan biltegiratzea; hondakinen seinalizazioa. 
- Hondarrak maneiatzea. 
- Langunea ordenatua eta garbi mantentzea. 

 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua:  

3 

IBILGAILU AUTOMOBILEN INDARRA TRANSMITITZEKO SISTEMEN ETA 
ERRODAJE-TRENEN MANTENTZE-LANEN LANBIDE-JARDUNBIDEAK, 
LANEKOAK EZ DIRENAK 
 
Kodea: MP0246 
 
Iraupena: 80 ordu 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1. Bezeroari arreta emateko prozesuetan parte hartzea, arduradunari lagunduz. 

EI1.1 Bezeroaren ibilgailuko indarra transmititzeko sistemaren eta errodaje-trenen mantentze-lanak eta/edo 
konponketak egiteko behar diren datu garrantzitsuak idaztea. 
EI1.2 Egoera erreal batean, lan-agiriak eta konponketako eskuliburu teknikoak erabiltzea. 
EI1.3 Lan-agiriak eta albaranak betetzea lana amaitutakoan. 

A2: Biltegia eta piezen eta produktu kontsumigarrien eskaerak kudeatzea. 
EI2.1 Hala badagokio, biltegiko inbentarioa egitea. 
CE2.2 Hala badagokio, piezak eta produktu kontsumigarriak eskatzea. 
EI2.3 Eskaera-sailetan erabiltzen diren dokumentuak eskura dauden baliabideekin betetzea. 

A3: Egoera erreal bateko ibilgailuen matxurak diagnostikatzea eta konpontzea. 
EI3.1 Azaldu diren anomalien diagnostikoa egitea. 
EI3.2 Elementuen desmuntatze- eta muntatze-sekuentzia egitea. 
EI3.3 Enpresak edo arduradunek ezarritako jarraibideak betetzea, konponketa-prozesuetan. 
EI3.4 Bezeroari konponketa bermatzeko eta ibilgailuaren segurtasuna bermatzeko egin behar diren egiaztapenak 
egitea. 

A4: Enpresaren lan-prozesuetan laguntzea, lan-zentroan ezarritako arauei eta argibideei jarraituz. 
EI4.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI4.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI4.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI4.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI4.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

 
Edukiak: 
1. Bezeroei arreta emateko prozesuetako parte-hartzea. 

- Datu pertsonalak erabiltzea. 
- Konpondu beharreko ibilgailuaren eskuliburu teknikoak erabiltzea. 
- Ibilgailuaren lan-agindua betetzea. 
- Ibilgailuaren fitxa irekitzea, eta datu interesgarri guztiak idaztea. 
- Bezeroarekin harremanetan jartzea, matxuraren diagnostikoa egiteko. 
- Ibilgailuan egin beharreko lanen azalpena ematea bezeroari. 
- Ibilgailuak lantegian emango duen denbora kalkulatzea eta bezeroari jakinaraztea.  
- Ibilgailua bezeroari entregatzea eta egin diren konponketa-prozesuak azaltzea. 
- Bezeroari faktura erakustea eta azaltzea zer ordezko pieza erabili diren eta zer eskulan egin den. 
- Bezeroekiko harremana. Jasotako informazioa baloratzea. 

2. Biltegiaren kudeaketa. 
- Inbentarioa egiten parte hartzea. 
- Stock minimoen markaketa. 
- Piezen eta material kontsumigarrien katalogoak erabiltzea. 
- Erosketen azterketa. 
- Hornitzaileen aukeraketa. 
- Hornitzaileekiko harremanak eta material eta ordezko piezen eskaera. 
- Biltegiratzeko ordena eta sistema. 
- Albaranen kudeaketa eta fakturen erkaketa. 

3. Ibilgailuaren mantentze-lanak eta matxuren konponketa. 
- Mantentze-lanak egiteko datuak hartzea. 
- Ibilgailuko bidaiari-lekuaren babesak, langilearen laneko arroparekin eta/edo eskuekin ez zikintzeko: eserlekuak, 

bolantea, abiadura-palanka eta esku-balaztaren palanka estaltzea. 
- Proba dinamikoak egitea matxura diagnostikatzeko. 
- Datuak hartzea eta matxuren diagnostikoa egitea. 
- Desmuntaketa ordena logiko bati jarraituz egitea, eta gainerako elementuak eta prozesuak begiratzea, gerta 

litezkeen matxurak eta/edo egoera txarrean egon litezkeen ezkutuko piezak aztertuz. 
- Pieza hondatuak aztertzea eta elementu berriekiko konparatzea. 30 
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- Piezak eskatzea, prezioak hornitzailearen arabera aztertuz. 
- Muntaketa desmuntaketaren kontrako ordenari jarraituz egitea, eta, betiere, piezak eta osagaiak behar bezala 

mihiztatuta eta lotuta daudela egiaztatzea. 
- Ibilgailuaren probak, konponketak kalitate ona duela egiaztatzeko. 
- Lan-agiriak betetzea eta albaranak kudeatzea. 

4. Integrazioa eta komunikazioa lantokian. 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauen segimendua egitea. 

 
.
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-
MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0130_2: 
Direkzio- eta 
esekidura-sistemak. 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak 
lanbide-arloko goi-mailako teknikaria.  

• Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak 
lanbide-arloko Ibilgailuen elektromekanika 
lanbide-eremuko profesionaltasun-
ziurtagiriak, 3. maila 

2 urte 4 urte 

MF0131_2: 
Transmisio- eta 
balazta-sistemak. 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak 
lanbide-arloko goi-mailako teknikaria.  

• Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak 
lanbide-arloko Ibilgailuen elektromekanika 
lanbide-eremuko profesionaltasun-
ziurtagiriak, 3. maila 

2 urte 4 urte 

 
 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 
- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 

edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 
 
- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo 

baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 
 
- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m2) / 15 IKASLE AZALERA (m2) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 

Automobilgintzako lantegia 200 300 

 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 

Kudeaketa-gela X X 

Automobilgintzako lantegia X X 
 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

- Ikus-entzunezko ekipoak 
- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 
- Espezialitateko software espezifikoa 
- Errotuladorez idazteko arbelak 
- Orri birakariak 
- Ikasgelako materiala 
- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia  
- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

Automobilgintzako lantegia 

- Saiakuntza-banku torlojudunak. 
- Zerrak, limak, gramilak, marrazteko puntak, hariztaketa-tresnak, 

arrak, terrailak eta terraila-etxeak, kalibreak, mikrometroak, hari- eta 
lodiera-galgak eta erloju konparadorea. 

- Ibilgailuen altxagailuak  
- Osagai guztiak ondo dabilzkion ibilgailua; 4 gurpiletan disko-

balaztak ditu, eta ABSa du. 
- Osagai guztiak ondo dabilzkion ibilgailua; atzeko gurpiletan danbor-

balaztak ditu. 
- Zeharkako abiadura-kaxa. 
- Luzetarako abiadura-kaxa. 
- Abiadura-kaxa automatikoa. 
- Abiadura-kaxa robotizatua. 
- Abiadura-erregulagailu automatikoa. 
- Diferentziala duen atzeko zubia. 
- Ibilgailu industrialaren balazta elektrikoa. 
- Direkzioa lerrokatzeko makina. 
- Suspentsio-bankua duen frenometroa. 
- Pneumatikoak askatzeko makina. 
- Gurpil-orekagailua. 
- Balaztak purgatzeko ekipoa. 
- Katu hidraulikoak. 
- Esekidura-malgukiak askatzeko makina. 
- Puzte-egiaztatzailea. 35 
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- Giltza dinamometrikoak. 
- Erauzgailu-ekipoa. 
- 20 tonako prentsa. 
- Abiadura-kaxak konpontzeko tresneria espezifikoa. 
- Diferentzial multzoak doitzeko tresneria espezifikoa. 
- Errotula-erauzgailuen ekipoa. 
- Momentu-neurgailuak. 
- Mahai gaineko zulagailua. 
- Eskuzko zulagailu elektrikoa. 
- Eskuzko zulagailu pneumatikoa. 
- Esmerila. 
- Atzeko pintza-ponpatxoen konpresio-jokoa (eskuinetarakoak eta 

ezkerrerakoak). 
- Hodiak eta tenkagailuak erauzteko giltza espezifikoen jokoa. 
- Presio-manometroak. 
- Diagnosi-ekipoa. 
- Inpaktu-pistola pneumatikoen eta elektrikoen ekipoak 
- Erremintak eta piezak jartzeko lan-orgak 
- Mota guztietako eskuzko giltzak 
- Mota guztietako aliketak eta barailak 
- Punta bereziko mota guztietako sortak, Torx, Allen eta abar.  
- Mota guztietako bihurkin-motak 
- Kolpekako bihurkina 
- Zuloak egiteko tresnak 
- Guraizeak, kuterrak eta hortzak 
- Mota guztietako mailuak, plastikozkoak eta altzairuzkoak 
- Paper-, film- eta zinta-euskarriak 
- Garbigunea eta edukiontziak. Eguneroko garbiketa egiteko 

erremintak 
- Produktuen eta erreminten biltegia. Aldagela armairuduna. Begiak 

garbitzekoa, botikina. 
- Instalazio espezifikoak: Aire konprimatuko lerroa; gasen xurgapena. 

 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 

 
 

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
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– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urte baino gehiagokoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu 
izana. 

– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 
ezartzen den araudiaren arabera. 
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