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PhuketPattayaBangkokKo SamuiThailand. For those that know, or those that travel or have traveled, these words generate visions of great
beaches and wonderful sunsets, delicious food and inexpensive dining, crowded markets and unusual bargains, sex and sin, friendly people,
pleasant good times and a slower, more laid back lifestyle. They connect us to feelings of adventure, romance, intrigue, excitement
andhappiness. In this volume, a long time resident of Thailand shares useful information and insights about these places. Both the
experienced traveler and those considering their first overseas journey will find this information worthwhile and helpful
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Buku yang berjudul Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan SMK/MAK Kelas XII ini hadir sebagai
penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
Otomotif. Buku ini berisi materi pembelajaran yang membekali para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia
otomotif yang mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi beberapa hal berikut.
• Mendiagnosis kerusakan kopling • Mendiagnosis kerusakan transmisi • Mendiagnosis kerusakan poros • Mendiagnosis
kerusakan sistem rem • Mendiagnosis kerusakan pada sistem suspensi • Mendiagnosis kerusakan pada sistem kemudi •
Mendiagnosis pelek • Mengevaluasi perbaikan sasis dan pemindah tenaga Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa
diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati,
mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai, dan tugas proyek.
Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan info
untuk menambah pengetahuan para siswa. Kebutuhan akan buku ini sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK bidang
teknik otomotif. Dengan demikian, kami berharap bahwa siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan lulusan
SMK/MAK dapat mempersiapkan diri dengan baik ketika memasuki dunia kerja.
Buku yang berjudul Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan SMK/MAK Kelas XI ini hadir sebagai penunjang
pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Buku ini berisi
materi pembelajaran yang membekali para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia otomotif yang mengacu pada
Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi beberapa hal berikut. • Perawatan kopling pada mobil •
Perawatan transmisi mobil • Perawatan poros propeler, differential, dan poros roda pada mobil • Perawatan sistem rem pada mobil •
Perawatan sistem kemudi dan power steering pada mobil • Perawatan roda mobil • Perawatan ban dan evaluasi hasil perawatan berkala
Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills) dengan cara
menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan
ganda, esai, dan tugas proyek. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi. Selain itu, buku ini juga
dilengkapi dengan info untuk menambah pengetahuan para siswa. Kebutuhan akan buku ini sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK
bidang teknik otomotif. Dengan demikian, kami berharap bahwa siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan lulusan SMK/MAK
dapat mempersiapkan diri dengan baik ketika memasuki dunia kerja.
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Hoe haal je een koe uit de sloot? Nat! Meer dan zestig moppen en raadsels. Met veel tekeningen. Van AVI-M3 t/m AVI-E3. Vanaf ca. 6 jaar.
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