AGENDA :









Sifat dan Carakerja motor Diesel dan
Mesin Gas
Membongkar dan merakit mesin Diesel dan Mesin Gas
Sistem injeksi dan pompa bahan bakar.
Bahan bakar, pelumas, dan sistem
pendingin.
Sifat
dan
carakerja
Generator/
Alternator dan Gas
Membongkar dan merakit Generator/
Alternator dan Mesin Gas
Mengoperasikan dan memelihara Genset Diesel & Mesin Gas
Teknik pelumasan Genset Diesel dan
Mesin Gas

Pemeliharaan Genset Diesel dan Mesin Gas merupakan paket pelatihan
yang ditujukan kepada para pengguna Genset Diesel dan Mesin Gas agar
mampu mengoperasikan dan memelihara genset dan gas dengan benar.
Pemeliharaan yang benar tentu saja akan memperpanjang usia alat
sekaligus mempertahankan kondisi siap pakai.
Umumnya genset dan mesin gas memiliki sifat "movable" sehingga sangat
praktis digunakan sebagai sumber daya pada proyek - proyek yang seringkali berlokasi jauh dari jangkauan jaringan PLN. Selain itu genset dan mesin
gas juga banyak digunakan sebagai pembangkit darurat untuk menggantikan sumber listrik pada saat pasokan dari PLN mengalami gangguan.
Untuk mencapai kondisi siap pakai dan keandalan yang tinggi, genset dan
mesin gas harus dipelihara dengan cara - cara yang benar sebab investasi
untuk pengadaannya tergolong mahal. Melalui pelatihan ini kami bantu
Anda untuk menyiapkan teknisi yang mampu meningkatkan keandalan dan
kesiapan Genset Diesel dan Mesin Gas.

Sasaran Program :
 Memahami sifat dan cara kerja genset Diesel.
 Membongkar dan merakit mesin Diesel
 Membongkar dan merakit Generator/Alternator.
 Analisis sukucadang genset.
 Mengoperasikan dan memelihara genset

Peserta :
Para penanggungjawab dan teknisi pemeliharaan genset Diesel serta mereka
yang aktif dalam perdagangan atau bengkel genset Diesel.
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