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Sistem	 chassis	 meliputi	 suspensi	 yang	
menopang axle, kemudi untuk mengatur 
arah	 kendaraan.	 roda,	 ban	 dan	 rem	 untuk	
menghentikan	 jalannya	 kendaraan.	 Sistem-	
sistem	 berpengaruh	 langsung	 terhadap	
kenikmatan berkendaraan, stabilitas dan lain 
sebagainya.

Sistem rem digunakan untuk mengurangi 
atau	 menghentikan	 jalannya	 kendaraan	 dan	
mempertahankan	posisi	kendaraan	pada	saat	
diparkir
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Suspensi	 menghubungkan	 body	 kandaraan	
dengan roda-roda dan berfungsi sebagai 
berikut :

•	 Selama	 berjalan,	 kendaraan	 secara	 bersama-sama	
dengan	roda,	menyerap	getaran,	oskilasi	dan	kejutan	dari	
permukaan	 jalan.	 hal	 Ini	 untuk	melindungi	 penumpang	
dan	barang	agar	aman	serta	menambah	kenyamanan	
dan stabilitas. 

•	 Memindahkan	gaya	pengereman	dan	gaya	gerak	ke	body	
melalui gerakan antara Jalan dengan roda-roda.

•	 Menopang	body	pada	axle	dan	memelihara	letak	geometris 
antara	body	dan	roda-roda.

SUSPENSI
1.   URAIAN
Sistem	suspensi	terletak	diantara	body	kendaraan	dan	
roda-roda.	dan	dirancang	untuk	menyerap	kejutan	dari	
permukaan	 jalan	 sehingga	 menambah	 kenikmatan	
dan stabilitas berkendaraan serta memperbaiki 
kemampuan	cangkram	roda	terhadap	jalan,

Suspensi	terdiri	dari	pegas,	shock	absorter,	stabilizer	
dan	 sebagainya.	 Pada	 umumnya	 suspensi	 dapat	
digolongkan	 menjadi	 suspensi	 tipe	 rigid	 (rigid	
axle	 suspension)	 dan	 tipe	 bebas	 (Independent	
suspension}.
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 2.   KOMPONEN UTAMA SUSPENSI

Sistem suspensi terdiri dan komponen berikut iri. Dan 
dari	 komponen-komponen	 ini,	 pegas-pegas	 dan	 shock	
absorber digunakan pada semua sistem suspensi, 
sedangkan	 komponen	 lainnya	 digunakan	 pada	 model	
tertentu	saja.

SUSPENSI DEPAN

SUSPENSI BELAKANG
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 PEGAS

Pegas	berfungsi	menyerap	kejutan	dari	 Jalan	
dan getaran roda-roda agar tidak diteruskan ke 
body	kendaraan	secara	langsung.

Disamping	 itu	 untuk	 menambah	 kemampuan	
cengkram	ban	terhadap	permukaan	jalan,	ada	
tiga	tipe	pegas	yaitu:

  Pegas Koil

Pegas	koil	(coil	spring)	dibuat	dari	batang	baja	khusus	dan	berbentuk	spiral.

  Pagas Daun

Pegas	daun	(leaf	spring)	dibuat	dari	bilah	baja	yang	bengkok	dan	lentur.

  Pegas Batang Torsi
Pegas	batang	torsi	(	torsion	bar	spring)	dibuat	dari	batang	baja	yang	elastis	terhadap	puntiran.

Bab 5 new step 1.indd   225 8/19/2011   3:41:25 AM



226

CHASSIS - Suspensi

New Step 1 Training Manual

SHOCK ABSORBER

  Uraian

Apabila	pada	suspensi	hanya	terdapat	pegas,	
kendaraan	 akan	 cenderung	 beroskilasi	 naik	
turun	pada	waktu	menerima	kejutan	dari	Jalan.

Akibatnya	 berkendaraan	 menjadi	 tidak	
nyaman.	 Untuk	 itu	 shock	 absorber	 dipasang	
untuk	 meredam	 oskilasi	 dengan	 cepat	 agar	
memperoleh	 kenikmatan	 berkendaraan	 dan	
kemampuan	cengkeram	ban	terhadap	jalan.

  Cara Kerja

Di	 dalam	 shock	 absorber	 telescopic	 terdapat	
cairan	 khusus	 yang	 disebut	 minyak	 shock	
absorter.	 Pada	 shock	 absorber	 tipe	 ini,	 gaya	
redamnya	 dihasilkan	 oleh	 adanya	 tahanan	
aliran	 minyak	 karena	 melalui	 orifice	 (lubang	

kecil)	pada	waktu	piston	bergerak.

  Tipe Shock Absorber

Shock	 absorber	 dapat	 digolongkan	 menurut	
cara	kerjanya,	konstruksi,	dan	medium	kerjanya.

1)  Menurut Cara Kerjanya
(1)		Shock	absorber	kerja	tunggal	(single	action)

Efek	meredam	hanya	terjadi	pada	waktu	shock	
absorber	 berekspansi	 Sebaliknya	 pada	 saat	
kompresi	tidak	terjadi	efek	meredam.
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(2)	Shock	absorber	kerja	ganda	(Multiple	action)

Baik saat ekspansi maupun kompresi absorber 
selalu	 bekerja	 meredam.	 Pada	 umumnya	
kendaraan sekarang manggunakan tipe ini.

2) Penggolongan Menurut kontruksi
(1)	Shock	absorber	tipe	twin	tube

Di	 dalam	 shook	 absorber	 tipe	 ini	 terdapat	
pressure	tube	dan	outer	tube	yang	membatasi	
working	chamber	(silinder	dalam)	dan	reservoir	
chamber	(silinder	luar).

(1)	Shock	absorber	tipe	mono-	tube

Di	dalam	shock	absorber	hanya	terdapat	satu	
silinder	(atau	tanpa	reservoir).

3) Penggolongan menurut Medium Kerjanya
(1)		Shock	absorber	Bertet	Gas

Di	 dalamnya	 hanya	 terdapat	 minyak	 stuck	
absorber	sebagai	medium	kerja.

(2)		Shock	absorber	Bertet	Gas

Ini	adalah	absorber	hidraulik	yang	diisi	dengan	
gas.	 Gas	 yang	 biasanya	 digunakan	 adalah	
nitrogen,	yang	dijaga	pada	temperatur	rendah	
10-15	kg/cm2 atau temperatur tinggi 20-30 kg/
cm2.
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BALL JOINT

 Uraian

Ball	 joint	 menerima	 beban	 vertikal	 maupun	
lateral.	 Disamping	 itu	 juga	 berfungsi	 sebagai	
sumbu putaran roda pada saat kendaraan 
membelok.

 Pelumas Ball Joint

Di	bagian	dalam	ball	joint	terdapat	gemuk	untuk	
melumasi	 bagian	 yang	 bergesekan.	 Pada	
setiap	 interval	 tertentu	 gemuk	 harus	 diganti	
dengan	tipe	motibdenum	disultide	lithium	base.

Untuk	 menambah	 gemuk,	 lepasan	 screw	
plug	pasangkan	fitting	gemuk

REFERENSI

Pada	tipe	ball	joint	yang	menggunakan	dudukan	
dari resin, tidak diperlukan penggantian gemuk.

Setelah	 pengisian	 gemuk	 selesai,	 pastikan	
ganti	fitting	gemuk	dengan	scrue	plug.

PENTING
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STABILIZER BAR

 Uraian

Stabilizer	 bar	 bertungsi	 untuk	 mengurangi	
kemiringan	kendaraan	akibat	gaya	sentrifugal	
pada saat kendaraan membelok, Disamping itu 
untuk meningkatkan traksi ban.

Untuk	suspensi	depan.	stabilizer	bar	biasanya	
dipasang pada kedua lower arm melalui 
bantalan karet dan linkage. Pada bagian 
tengah	 di	 ikat	 ke	 frame	 atau	 body	 pada	 dua	
tempat	malalui	bushing.

 Cara Kerja

Bila roda kanan dan kiri bergerak ke atas dan 
ke	bawah	secara	bersamaan	dengan	arah	dan	
Jarak	 yang	 sama,	 stabilizer	 bar	 harus	 bebas	
dari puntiran.

Umumnya	 pada	 saat	 kendaraan	 membelok,	
pegas	 roda	 bagian	 luar	 (outer	 spring)	
tertekan	dan	pegas	roda	bagian	dalam	(Inner)	
mengembang.	 Akibatnya	 stabilizer	 bar	 akan	
terpuntir	karena	salah	satu	ujungnya	 tertekan	
ke	atas	dan	ujung	lainnya	bergerak	ke	bawah.	
Batang	stabilizer	cenderung	menahan	terhadap	
puntiran,	 Tahanan	 terhadap	 puntiran	 ini	
berfungsi	mengurangi	body	roll	dan	memelihara	
body	dalam	batas	kemiringan	yang	aman.

Bab 5 new step 1.indd   229 8/19/2011   3:41:35 AM



230

CHASSIS - Suspensi

New Step 1 Training Manual

STRUT BAR

Seperti	 diperlihatkan	 pada	 gambar	 di	 bawah,	
salah	satu	ujung	strut	bar	dipasang	pada	lower	
suspension	 arm	 dan	 ujung	 lainnya	 diikat	 ke	
bracket	strut	bar	yang	diikatkan	ke	body	atau	
cross	 member	 melalui	 bantalan	 karet.	 Strut	
bar	bertungsi	untuk	menahan	 lower	arm	agar	
tidak	 bergerak	 maju	 atau	 mundur	 pada	 saat	
menerima	kejutan	dari	 permukaan	 jalan	yang	
tidak	 rata	 atau	 dorongan	 akibat	 terjadinya	
pengereman.

LATERAL CONTROL HOD

Lateral	control	rod	dipasang	diantara	axle	dan	
body	 kendaraan.	 Tujuannya	 untuk	 menahan	
axle	 pada	 posisinya	 terhadap	 beban	 dari	
samping.
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BUMPER

Pada	 saat	 kendaraan	 melalui	 jalan	 yang	
berlubang	atau	tonjolan	besar,	pegas	mengerut	
dan	mengembang	secara	berlebihan.	Keadaan	
ini	dapat	menyebabkan	kerusakan	komponen	
lainnya.	 Untuk	 itu	 bounding	 dan	 rebounding	
bumper dipasang sebagai pelindung frame.
axle,	shock	absorber	dan	lain-lain	pada	waktu	
pegas mengerut dan mengembang di luar 
batas	maksimumnya

BOTTOMING	:

Bottoming	 adalah	 kejutan	 karena	 rebound	
menumbuk	frame	dan	lain-lain.	Penyebabnya	
kendaraan	 mengalami	 rolling	 atau	 pitching	
ketika	 melalui	 jalan	 yang	 berlubang	 atau	
tonjolan	besar.

REFERENSI
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 REFERENSI

OSKILASI BODY
Gambar	di	bawah	in	menunjukkan	jenis-jenis	oskilasi	body	kendaraan.

•   BOUNCHING
Bounching	 adalan	 gerakan	 naik	 turun	 body	
kendaraan	 secara	 keseluruhan.	 Gejala	 ini	
mungkin	 terjadi	 pada	 kecepatan	 kendaraan	
tinggi	dan	pada	jalan	bergelombang,	demikian	
pula	bila	pegas	suspensi	lemah.

•   PITCHING
Pitching	 adalah	 gerakan	 atau	 bergoyang	 bagian	
depan	dan	belakang	kendaraan	ke	atas	dan	ke	bawah	
terhadap	titik	pusat	grafitasi	kendaraan.

Gejala	ini	terjadi	ketika	kendaraan	melalui	jalan	yang	
bertonjolan	atau	lubang.	Disamping	itu	pitching	mudah	
terjadi	pada	kendaraan	yang	pegasnya	lemah.

•   ROLLIING
Bila Kendaraan membelok atau melalui 
tonjolan	 jalan	 maka	 pegas	 pada	 satu	
sisi kendaraan mengembang dan pegas 
pada	 sisi	 lainnya	 mengkerut.	 Keadaan	 ini	
mengakibatkan	 body	 rolling	 pada	 arah	
samping	(sisi	ke	sisi	).

•   YAWING
Yawing	 adalah	 gerakan	 body	 kendaraan	
mengarah	 memanjang	 ke	 kanan	 dan	 ke	
kiri	 terhadap	 titik	 berat	 kendaraan.	 Yawing	
kemungkinan	 terjadi	 pada	 jalan	 yang	
menyebabkan	pitching.
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3. TIPE DAN KARAKTERISTIK SUSPENSI

Menurut	 konstruksinya	 suspensi	 dapat	
digolongkan	menjadi	dua	tipe.

•  Suspensi

 Pada suspensi tipe rigid, roda kiri dan kanan 
dihubungkan	oleh	axle	tunggal

•  Suspensi Model Bebas

	 Pada	 suspensi	 model	 bebas	 (independent	
suspension),	masing-masing	pada	roda	kiri	dan	
kanan	bergerak	bebas	(Independent).

SUSPENSE RIGID AXLE

Pada	suspensi	rigid	axle	(rigid	axle	suspension),	
roda	 kiri	 dan	 kanan	 dihubungkan	 oleh	 axle	
tunggal.	Axle	dihubungkan	ke	body	dan	frame	
melalui	 pegas	 (pegas	 daun	 atau	 pegas	 koil).	
Suspensi	 rigid	 banyak	 digunakan	 pada	 roda	
depan	dan	belakang	bus	dan	 truck	dan	pada	
roda belakang mobil penumpang. Hal ini karena 
konstruksinya	kuat	dan	sederhana.

SUSPENSI MODEL BEBAS

Pada	 suspensi	 model	 bebas	 (independent	
suspension)	 roda-roda	 kiri	 dan	 kanan	 tidak	
dihubungkan	 secara	 langsung	 pada	 axle	
tunggal.	 Kedua	 roda	 dapat	 bergerak	 secara	
bebas	 tanpa	 saling	mempengaruhi.	 Biasanya	
suspensi model bebas ini digunakan pada 
roda	depan	mobil	penumpang	dan	truck	kecil.	
Sekarang suspensi model bebas digunakan 
juga	pada	roda	belakang	mobil	penumpang.
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4. SISTEM SUSPENSI DEPAN

Perbedaan besar antara suspensi depan 
dan belakang disebabkan roda depan dapat 
membelok. Ketika kendaraan membelok atau 
melalui	 Jalan	 yang	 tidak	 rata,	 roda-rodanya	
menerima	gaya	dari	pemukaan	jalan.	Suspensi	
berfungsi	 menyerap	 gaya-gaya	 ini	 agar	
kendaraan	berjalan	sesuai	dengan	arah	yang	
diinginkan.	 Disamping	 itu	 untuk	 mencegah	
roda	bergoyang.

bergerak	 ke	 arah	 depan,	 belakang,	 samping,	
secara	 berlebihan,	 atau	 merubah	 kemiringan	
roda,	 hal	 ini	 akan	 mempengaruhi	 kestabilan	
kendaraan,	 Karena	 faktor	 inilah	 suspensi	
model bebas sering digunakan pada roda 
depan.	Sebagai	contoh	suspensi	model	bebas	
adalah	 tipe	Macpherson	strut	dan	 tipe	double	
wish-bone.

TIPE MACPHERSON STRUT

Suspensi	tipe	ini	banyak	digunakan	pada	roda	
depan	mobil	ukuran	kecil	dan	medium.

Konstruksi
Komponen	 suspensi	 tipe	 strut	 adalah:	 lower	
arm,	strutbar,	stabilizer	bar	dan	strut	assembly.

•		 Ujung	lower	arm	dipasang	pada	suspension	
member	 melalui	 bushing	 karet	 dan	 dapat	
bergerak	naik	turun,	Ujung	lainnya	dipasang	
ke	steering	knuckle	arm	melalui	ball	joint.
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•	 Strut	 bar	 berfungsi	 menahan	 gaya	 yang	
bekerja	 pada	 roda	 pada	 arah	 depan	 atau	
belakang,	Salah	satu	ujung	strut	bar	dipasang	
pada	lower	arm	dan	ujung	yang	lainnya	diikat	
pada	cross	member	melalui	bracket	dan	karet	
bantalan.

•	 Stabilizer	 bar	 berfungsi	 mengurangi	
kemiringan kendaraan ketika membelok 
dan	 menambah	 kemampuan	 cengkram	
roda	terhadap	jalan	agar	kendaraan	stabil.	
Stabilizer	 bar	 dipasang	 pada	 lower	 arm	
melalui	 bushing	 karet	 dan	 ring,	 dan	 pada	
body	melalui	bushing	karet.

•	 Pegas koil dipasang pada rakitan strut, dan 
sock	absorber	ditempatkan	di	dalam	 rakitan	
strut.

 Sebagai bagian dari suspension linkage, 
shock	absorber	berfungsi	menyerap	kejutan	
dari Jalan dan menopang berat kandaraan, 
Bagian	atasnya	dipasang	pada	fender	apron	
melalui bantalan karet dan bearing. Bagian 
bawah	strut	diikat	dengan	baut	pada	steering	
knuckle.
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TIPE MACPHERSON STRUT DENGAN LOWER ARM BERBENTUK L

Lower	arm	bentuk	L	ini	diikat	pada	body	pada	
dua	 tempat	melalui	 bushing,	 dan	 ke	 steering	
knuckle	melalui	ball	joint.

Keuntungannya	dapat	menahan	gaya	dari	arah	
samping	 maupun	 arah	 depan	 atau	 belakang	
sehinga	tidak	perlu	menggunakan	strut	bar.

Konstruksi
Ada	beberapa	macam	bentuk	lower	arm	yang	
digunakan untuk menopang roda dan bodi 
kendaraan.	 Diantaranya	 adalah	 lower	 arm	
berbentuk	 L.	 Bentuk	 ini	 ada	 yang	 digunakan	
pada	kendaraan	yang	mesinnya	di	depan	dan	
penggeraknya	roda	depan.
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TIPE DOUBLE WISHBONE DENGAN PEGAS KOIL

Suspensi	model	bebas	ini	banyak	digunakan	pada	roda

depan	mobil	penumpang	dan	truck	kecil.

pada	steering	knuckle	melalui	ball	joint,	bagian	
atas	 shock	 absorber	 diikat	 pada	 body	 atau	
frame,	 dan	 bagian	 bawahnya	 ke	 lower	 arm.	
Pegas koil terletak diantara lower arm dan 
body	atau	frame.

Konstruksi

Roda	dipasang	pada	body	melalui	dua	lengan	
suspensi	(upper	dan	lower	arm).	Shock	absorber	
dan pegas koil dipasang diantara kedua arm 
tersebut	 di	 atas,	 steering	 knuckle	 dan	 frame.	
Salah	satu	ujung	arm	dipasang	pada	body	atau	
frame	melalui	bushing,	dan	ujung	lainnya
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TIPE DOUBLE WISHBONE DENGAN BATANG TORSI

Batang torsi dipasangkan pada upper atau 
lower arm.

Suspensi	tipe	ini	banyak	digunakan	pada	truck	
kecil	 yang	 menggunakan	 suspensi	 dengan	
pegas koil.

Konstruksi
Seperti	 pada	 gambar	 di	 bawah	 ini,	 batang	
torsi	 (torsion	 bar)	 dipasang	 pada	 upper	 arm.	
Lower	dihubungkan	pada	suspension	member	
melalui	bushing	karet.	Upper	arm	dihubungkan	
ke	 poros	 upper	 arm	 dengan	 bushing	 karet.	
Torque arm diikatkan pada upper arm balakang 
dengan dua baut dan batang torsi dimasukkan 
di	tempatnya.

Bagian depan dari setiap batang torsi 
dimasukkan ke torque arm pada upper arm. 
dan bagian belakang dari batang torsi dipasang 
kedalam	anchor	 arm	 yang	 diikatkan	 ke	 cross	
member	 dengan	 baut	 penyetel	 anchor	 arm.	
Sehingga	penyetelan	tinggi	kendaraan

menjadi	mudah	dengan	mengunakan	baut	ini.	
Splin depan dan belakang dari masing-masing 
batang torsi dilengkapi dengan tutup debu 
untuk	menjaga	agar	lumpur,	air	dan	sabagainya	
tidak masuk.

Pada beberapa model kenderaan, terdapat 
stempel	 “R"	 atau	 "L"	 pada	 ujung	 batang	
torsi	sehingga	tidak	akan	tertukar	pada	saat	
pemasangan.

REFERENSI
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TIPE PEGAS DAUN PARAREL

Suspensi tipe ini digunakan pada roda depan 
truck,	bus	dan	lain-lain.

Gambar	dibawah	menunjukkan	suspensi	depan	
truck	dengan	penggerak	empat	roda.

Bagian	tengah	pegas	daun	diikatkan	pada	axle	
housing	dengan	menggunakan	baut	U.

Suspensi	 seperti	 pada	 gambar	 di	 bawah	
biasanya	 digunakan	 pada	 roda	 depan	 truck	
dengan penggerak roda belakang.

Pegas	daun	diikatkan	pada	front	axle	(I	beam)	
dengan baut U.
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5. SISTEM SUSPENSI BELAKANG

Pada	umumnya	suspensi	belakang	menerima	
berat	 yang	 berlebihan	 dari	 penumpang	 dan	
barang. Keadaan ini menimbulkan kerusakan 
dalam	 menentukan	 kekerasan	 pegasnya,	
Apabila	pegas	dibuat	cukup	keras	untuk	beban	
berat,	akan	menjadi	terlalu	keras	bila	kendaraan	
hanya	dinaiki	pengemudi,	Sebaliknya	bila	dibuat	
cukup	lembut	untuk	dinaiki	pengemudi.	pegas	
menjadi	terlalu	lemah	sewaktu	mendapat	beban	
berat.	demikian	pula	keadaannya	dengan	shock	
absorber.

Keadaan ini dapat diatasi dangan menggunakan 
pegas	 daun	 atau	 tipe	 pegas	 lain	 yang	
mempunyai	 konstant	 yang	 variabel,	 shock	
absorber	yang	diisi	gas,	dan	lain-	lain.

Suspensi	belakang	dirancang	agar	axle	selalu	
pada	posisi	yang	benar,	dan	bila	melalui	Jalan	
yang	 tidak	 rata	 roda-roda	 melambung	 tanpa	
mempengaruhi	kestabilan	arah	roda	depan

TIPE PEGAS DAUN PARAREL

Suspansi	rigid	axle	ini	banyak	digunakan	pada	
suspensi belakang kendaraan komersial.

Tipe	 axle	 yang	 biasa	 digunakan	 suspensi	
dengan	pegas	daun	pararel	disebut	Live-axle,	
yaitu	satu	unit	yang	terdiri	dari	differential.	axle	
shaft	dan	wheel	hub.

Live-axle	 dihubungkan	 ke	 propeller	 shaft	 dan	
frame dan dapat bergerak naik turun bersama 
pegas.	 Tipe	 ini	 tahan	 terhadap	 beban,	 gaya	
pengereman	dan	gaya	penggerak.
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Konstruksi
Pada	umumnya	ujung	depan	dari	setiap	pegas	
daun	diikatkan	ke	bracket	pegas	pada	structural	
member	 atau	 frame	 melalui	 bushing	 karet	
dengan	 hanger	 pin,	 Ujung	 belakang	 pegas	
diikatkan	 ke	 bracket	 pegas	 pada	 structural	
member	 atau	 frame	 melalui	 bushing	 Karet	
dengan	shackle.	Seperti	pada	gambar	dibawah,	
pada	 saat	 pegas	 berdefleksi	 dikarenakan	
perubahan	 beban,	 pegas	 menjadi	 panjang.	
dan	 shackle	 dapat	 mengimbangi	 perubahan	
tersebut.

Bushing	 karet	 mempunyai	 dua	 fungsi	 yaitu	 :	
menyerap	getaran	dan	mencegah	agar	getaran	
tersebut	tidak	diteruskan	ke	body,	disamping	itu	
agar	mata	pegas	dapat	bergerak	maju	mundur	
ketika pegas daun melengkung.

Bagian	 tengah	pegas	dihubungkan	pada	axle	
housing	dengan	baut	U.

Pada	gambar	di	bawah	adalah	contoh	sistem	
suspensi belakang kendaraan penggerak roda 
depan.

Pegas daun sistem ini terdapat di Corolla 
Wagon	(EE	97}	dimana	diikatkan	pada	bagian	
tengah	rear	axle	tube.
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TIPE 4-LINK

Diantara	 suspensi	 rigid,	 tipe	 inilah	 yang	
menghasilkan	kenikmatan	berkendaraan	yang	
lebih	baik.	Karena	penanganan	posisi	axle	dan	

beban	 suspensi	 dilakukan	 secara	 terpisah.	
Biasanya	 suspensi	 ini	 menggunakan	 pegas	
koil.

Konstruksi

Posisi	axle	adalah	memikul	dua	 lower	control	
arm,	dua	upper	 control	 arm	serta	 satu	 lateral	
control	 rod.	 Sedangkan	 untuk	 menopang	
beban	dan	menyerap	kejutan	hanya	digunakan	
pegas.

Gaya	dari	arah	depan	belakang	yang	ditimbulkan	
oleh	sistem	rem	dan	sistem	penggerak	ditahan	
oleh	lower	dan	upper	control	arm.

Sedangkan	 gaya	 dari	 samping	 ditahan	 oleh	
lateral	control	rod.	Salah	satu	ujung	dari	setiap	
control	 arm	 atau	 lateral	 rod	 diikat	 pada	 body	
atau	 frame,	dan	ujung	 lainnya	pada	 rear	axle	
housing	melalui	bushing	karet.

Pegas	 daun	 dipasang	 diantara	 lower	 control	
arm	atau	real	axle	housing	dan	body.

Bab 5 new step 1.indd   242 8/19/2011   3:41:55 AM



243

CHASSIS - Suspensi

New Step 1 Training Manual

TIPE SEMI - TRAILING ARM

Ini	 adalah	 sistem	suspensi	 independent	 yang	
dirancang	 untuk	 membangkitkan	 kekakuan	
(rigidity)	 dengan	 memperhatikan	 beban	 dari	
samping	dan	memperkecil	perubahan	alignment	
(toe-in.	 tread	 dan	 camber)	 yang	 terjadi	 pada	
saat	roda	bergerak	ke	atas	dan	ke	bawah.

Pada	 umumnya	 mempunyai	 konstruksi	 yang	
sederhana	 dan	 tidak	 banyak	 memerlukan	
tempat.	 Karena	 itu	 banyak	 digunakan	 pada	
roda belakang mobil penumpang.

Konstruksi

Swing axis pada suspension arm terletak 
di depan roda. dan arm dipasang dengan 
bushing	 pada	 suspension	 member	 sehingga	
axle	membentuk	sudut	 terhadap	garis	 tengah	
kendaraan.

Differential support member dipasang pada 
body	 melalui	 bushing	 sebagai	 penyangga	
differential.	Disamping	itu	CV	(constant	velocity)	
joint	 biasanya	 digunakan	 sebagai	 joint	 pada	
drive	shaft.
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TIPE DOUBLE WISHBONE

Ini	tipe	dari	sistem	suspensi	independent	yang	
digunakan pada roda belakang kendaraan 
penumpang	 yang	 penggeraknya	 pada	 roda	
belakang	(rear	wheel	drive).

Konstruksi

Masing-masing	 roda	 ditopang	 oleh	 tiga	
suspension	 arm	 (satu	 upper	 dan	 dua	 lower	
suspension	 arm)	 yang	 diposisikan	 hampir	
tegak	 lurus	 dengan	 garis	 tengah	 kendaraan	
dan	 sebuah	 strut	 rod	 yang	 sejajar	 dengan	
garis	tengah	kendaraan,	Salah	satu	ujung	uper	
suspension arm dipasang pada suspension 
member	 melalui	 bushing	 dan	 ujung	 yang	
lainnya	pada	axle	carrier	melalui	ball	Joint,

Salah	 satu	 ujung	 lower	 suspension	 arm	
dipasang pada suspension member melalui 
bushing,	dan	ujung	yang	 lainnya	dari	arm	no.	
1	 dan	 arm	 no.	 2	 dipasang	 pada	 axle	 carrier	
melalui	ball	Joint	dan	bushing.

Strut	 rod	 berfungsi	 menahan	 gaya	 dari	 arah	
depan	 dan	 belakang.	 Salah	 satu	 ujungnya	
dipasang pada suspension member melalui 
bushing	 dan	 ujung	 Lainnya	 ke	 axle	 carrier	
melalui	bushing.

Pegas	 koil	 dan	 shock	 absorber	menjadi	 satu	
dan	dipasang	pada	axle	carrier	melalui	bushing,	
dan	bagian	atasnya	pada	body	melalui	upper	
support.	 Stabilizer	 bar	 dipasang	 pada	 kedua	
ujung	lower	arm	no.	2	pada	setiap	sisi	melalui	
Iink dan ball Joint.

Stabilizer	dipasang	pada	suspension	member	
pada	dua	titik	dibagian	tengah	dengan	melalui	
bushing	karet.

Bab 5 new step 1.indd   244 8/19/2011   3:42:01 AM



245

CHASSIS - Suspensi

New Step 1 Training Manual

TIPE STRUT DUAL-LINK

Suspensi tipe ini digunakan pada roda belakang 
kendaraan	 yang	 mesinnya	 di	 depan	 dan	
penggerak roda depan. Suspensi ini termasuk 
salah	satu	tipe	suspensi	strut.

Konstruksi

Roda-roda	ditopang	oleh	dua	suspension	arm	
dan	strut	rod.	Suspension	arm	tarletak	hampir	
tegak	 lurus	 dengan	 garis	 tengah	 kendaraan,	
sedangkan	 strut	 rod	 sejajar	 dengan	 garis	
tengah	kendaraan,	Beban	dari	depan-belakang,	
sisi	dan	vertikal	ditahan	oleh	Komponan	yang	
berbeda.	 Dengan	 demikian	 memudahkan	
dalam	 menghasilkan	 kendaraan	 yang	 stabil	
dan	nyaman.

Gaya	 dan	 beban	 dari	 arah	 yang	 bertanda	
bekerja	pada	komponen	berikut:
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TIPE TRAILING ARM DENGAN TWIST BEAM

Suspensi rigid ini digunakan pada roda 
belakang	mobil	 kecil	 dengan	 penggerak	 roda	
depan.

Konstruksi

Bagian	belakang	suspension	arm	dihubungkan	
dengan	jalan	dilas	pada	axle	beam.	Di	samping	
itu	 stabilizer	 bar	 pada	 kedua	 ujungnya	 dilas	
pada	 axle	 beam.	 Beban	 yang	 diterima	 roda	
diteruskan	 menurut	 arahnya	 ke	 Komponen	
yang	bersangkutan	yaitu	:

Pada	 saat	 roda-roda	 bergerak	 dengan	 arah	

yang	berlawanan	(	yang	satu	ke	atas	dan	yang	
lainnya	ke	bawah),	gerakan	puntiran	dari	ujung	
suspension arm diteruskan ke dalam gerakan 
puntiran	axle	beam	belakang,	yang	terpasang	
pada	stabilizer	dan	suspension	arm	belakang.	
Puntiran	dari	axle	beam	belakang	dan	stabilizer	
menghasilkan	 gaya	 reaksi	 yang	 berlawanan	
dengan puntiran suspension arm. penempatan 
coil	 spring	 menyempurnakan	 roll	 rigidity	
dengan	 mengurangi	 bodi	 rolling,	 sehingga	
menghasilkan	steering	yang	lebih	stabil.

•		 Roll	 rigitidy	 adalah	 penambahan	momen	
pada	suspensi	depan	dan	belakang	yang	
diperoleh	 pada	 saat	 kendaraan	 rolling	
dark sisi ke sisi. dimana diteruskan dari 
suspensi depan dan belakang ke bodi.
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SISTEM KEMUDI
1. Uraian

Fungsi	sistem	kemudi	adalah	untuk	mengatur	
arah	 kendaraan	 dangan	 cara	 membelokkan	
roda depan.

Bila	roda	kemudi	diputar,	steering	column	akan	
meneruskan	 tenaga	 putarannya	 ke	 steering	
gear, Steering gear memperbesar tenaga 
putaran	 ini	 sehingga	 dihasilkan	momen	 yang	
lebih	 besar	 untuk	menggerakkan	 roda	 depan	
melalui steering linkage.

Tipe	sistem	kemudi	yang	digunakan	tergantung	
dari	model	kendaraan	(sistem	pemindah	daya	
dan	 suspensinya,	 apakah	 kendaraan	 atau	
penumpang	komersil	dan	sistemnya).	Tipe	yang	
digunakan	 sekarang	 adalah	 recirculating	 ball	
dan	rack	&	pinion,	khususnya	untuk	kendaraan	
penumpang,	 seperti	 yang	 ditunjukkan	 pada	
gambar	dibawah	dan	pada	gambar	dihalaman	
berikut.
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2. BAGIAN-BAGIAN UTAMA SISTEM KEMUDI

Pada	umumnya	sistem	kemudi	terdiri	dari	tiga

bagian utama : 
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STEERING COLUMN 
Steering	 column	 terdiri	 dari	 main	 shaft	 yang	
meneruskan putaran roda kemudi ke steering 
gear,	 dan	 column	 tube	 yang	 mengikat	 main	
shaft	ke	body,	Ujung	atas	dari	main	shaft	dibuat	
meruncing	 dan	 bergerigi,	 dan	 roda	 Kemudi	
diikatkan	 di	 tempat	 tersebut	 dengan	 sebuah	
mur.

Steering	 column	 juga	merupakan	mekanisme	
penyerap	 energi	 yang	 menyerap	 gaya	
dorong	 dari	 pengemudi	 pada	 saat	 terjadinya	
kecelakaan.	 Steering	 column	 dipasang	 pada	
body	 melalui	 bracket	 column	 tipe	 breakaway	
sehingga	steering	column	dapat	bergeser	turun	
pada	saat	terjadinya	kecelakaan.

Bila	 melepas	 roda	 kemudi,	 main	 shaft	
Jangan dipukul dengan palu karena 
dapat	 menyebabkan	 plastic	 pinnya	 patah,	
Gunakanlah	 SST	 untuk	 melepas	 roda	
kemudi.

PENTING  !

Disamping	mekanisme	penyerap	energi	 pada	
steering	 column	 kendaraan	 tertentu	 terdapat	
sistem	 kontrol	 kemudi.	 Misalnya	 mekanisme	
steering	 lock	 untuk	 mengunci	 main	 shaft,	
mekanisme tilt steering untuk memungkinkan 
pengemudi	 menyetel	 posisi	 vertikal	 roda	
kemudi.	 Telescopic	 steering	 untuk	 mengatur	
panjang	main	shaft,	agar	diperoleh	postel	yang	
sesuai	dan	sebagainya.

Bagian	 bawah	main	 shaft	 dihubungkan	 pada	
steering	gear	melalui	flexible	joint	atau	universal	
joint	 yang	 berfungsi	 untuk	 memperkecil	
pengiriman	 kejutan	 yang	 diakibatkan	 oleh	
keadaan	 jalan	 dari	 steering	 gear	 ke	 roda	
kemudi. 
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Steering gear 

Steering	 gear	 tidak	 saja	 berfungsi	 untuk	
mengarahkan	roda	depan,	tetapi	dalam	waktu	
yang	 bersamaan	 juga	 berfungsi	 sebagai	 gigi	
roduksi untuk meningkatkan momen agar 
kemudi	 menjadi	 ringan.	 Untuk	 itu	 diperlukan	
perbandingan	 reduksi	 yang	 disebut	 juga	
perbandingan	 steering	 gear,	 dan	 biasanya	
perbandingan steering gear antara 18 sampai 
20	:	1.	Perbandingan	yang	semakin	besar	akan	
menyebabkan	kemudi	menjadi	semakin	ringan	
akan	tetapi	Jumlah	putarannya	akan	bertambah	
banyak.	untuk	sudut	belok	yang	sama.

Ada beberapa tipe steering gear, tetapi 
yang	 banyak	 digunakan	 dewasa	 ini	 adalah	
recirculating	ball	dan	rack	&	pinion.

Tipe	yang	pertama.	digunakan	pada	kendaraan	
penumpang ukuran sedang sampai besar dan 
kendaraan komersial. Sedangkan tipe kedua, 
digunakan pada kendaraan penumpang ukuran 
kecil	sampai	sedang.

PERBANDINGAN	STEERING	GEAR

Untuk	 tipe	 recirculating	 ball,	 perbandingan	
Steering	 gear	 diperoleh	 dengan	 cara	
membagi	 jumlah	 putaran	 roda	 kemudi	
dengan	jumlah	gerakan	pitman	arm	:

Jumlah	putaran	roda	kemudi	(derajat)

Jumlah	gerakan	pitman	arm	(derajat)

Untuk	 tipe	 rack	 dan	 pinion,	 perbandingan	
Steering	 gear	 diperoleh	 dengan	 cara	
membagi	 jumlah	 putaran	 roda	 kemudi	
dengan sudut kemudi roda depan:

Jumlah	putaran	roda	kemudi	(derajat)

Besarnya	sudut	belok	roda	depan	(derajat)

REFERENSI
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STEERING LINKAGE

Steering	Linkage	terdiri	dari	rod	dan	arm	yang	
meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke 
roda depan. Walaupun kendaraan bergerak naik 
turun,	gerakan	roda	kemudi	harus	diteruskan	ke	
roda-roda	depan	dengan	sangat	tepat	(akurat)	

setiap saat. Ada beberapa tipe steering linkage 
dan	 konstruksi	 Joint	 yang	 dirancang	 untuk	
tujuan	 tersebut,	 Bentuk	 yang	 tepat	 sangat	
mempengaruhi	kestabilan	pengendaraan.

Tipe Steering Linkage

1) Steering Linkage Untuk Suspensi Rigid.
Steering linkage tipe ini terdiri dari pitman 
arm,	drag	link,	knuckle	arm,	tie-rod	dan	tie-rod	

and.	Tie	 rod	mempunyai	pipa	untuk	menyetel	
panjangnya	rod.
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2) Steering Linkage Untuk Suspensi independen.
Pada	 tipe	 ini	 terdapat	 sepasang	 tie-rod	 yang	
disambungkan	dengan	relay	rod	(pada	tipe	rack	
dan	pinion,	 rack	berfungsi	sebagai	 relay	 rod).	

Sebuah	pipa	dipasang	diantara	tie-rod	dan	tie	
rod	end	untuk	menyetel	penjangnya	rod.
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POWER STEERING 

   Uraian
System	 power	 steering	 memiliki	 sebuah	
booster	 hidraulis	 dibagian	 tengah	mekanisme	
kemudi	 agar	 kemudi	 menjadi	 lebih	 ringan.	
Dalam	keadaan	normal	beratnya	putaran	roda	
kemudi	adalah	2-4	kg.	System	power	steearing	
direncanakan	 untuk	 mengurangi	 usaha	
pengemudi bila kendaraan bergerak pada 
putaran	 rendah,	 dan	 menyesuaikannya	 pada	
tingkat tertentu bila kendaraan bergerak, mulai 
kecepatan	medium	sampai	kecepatan	tinggi.

   Tipe Power Steering
1).   Tipe Integral
Sesuai	 dengan	 namanya	 (integral),	 control	
valve	dan	power	piston	terletak	di	dalam	gear	
box	 sedangkan	 tipe	 gear	 yang	 dipakai	 ialah	
recirculatlng	ball.

Diperlihatkan	di	sini	mekanisme	system	power	
steering	tipe	integral.	Bagian	yang	utama	terdiri	
dari	tangki	reservoir	(terisi	dengan	fluida).	vane	
pump	 yang	 membangkitkan	 tenaga	 hidraulis,	
gear	box	yang	berisi	control	valve,	power	piston	
dan	steering	gear,	pipa-pipa	yang	mengalirkan	
fluida	dan	selang-selang	flexible.
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2).   Tipe Rack and Pinion
Power	 	 steering	 tipe	 ini	 control	 valvenya	
termasuk	 di	 dalam	 gear	 housing	 dan	 power	
piston	 terpisah	 di	 dalam	 power	 cylinder.	
Tipe	 rack	 and	 pinion	 hampir	 sama	 dengan	
mekanisme tipe integral.

    Vane Pump
Gambar	 di	 bawah	 memperlihatkan	 vane	
pump	yang	membangkitkan	tekanan	hidraulis.	
Pada	 bagian	 atas	 pompa	 terdapat	 reservoir	
yang	 selalu	 terisi	 dengan	 fluida	 khusus	 dan	
permukaan	 fluida	 harus	 selalu	 diperiksa	
secara	 teratur.	 Untuk	 tujuan	 tersebut,	 bila	
seseorang	memeriksa	tinggi	permukaan	fluida,	
pengecekan	 kondisi	 fluida	 perlu	 dilakukan	
termasuk	temperatur	fluida,	adanya	gelembung	
atau	fluida	menjadi	keruh.

Volume		fluida		power	steering	tidak	bertambah,	
kecuali	jika	terdapat	kebocoran.

REFERENSI
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BAN
1. URAIAN

Kendaraan	berjalan	diatas	ban	yang	terisi	udara	
bertekanan.	Ban	adalah	bagian	kendaraan	yang	
bersentuhan	 langsung	 dengan	 permukaan	
Jalan, Ban-ban ini berputar pada permukaan 
jalan	dan	tenaga	mesin	ditransfer	melalui	ban.	
Ban	 juga	 berfungsi	 sebagai	 peredam	 untuk	
memperlembut	 kejutan	 dari	 permukaan	 Jalan	
dan	manambah	kenyamanan	berkendaraan.

FUNGSI BAN

•		 Ban	menopang	seluruh	berat	kendaraan

•		 Ban	 bersentuhan	 langsung	 dengan	
permukaan	jalan	dan	memindahkan	gerakan	
dan	 daya	 pengereman	 Ke	 jalan,	 dengan	
demikian	mengontrol	gerak	awal,	kecepatan	
tinggi	atau	rendah.	pengereman	dan	belokan

•		 Menyerap	 kejutan	 yang	 diterima	 dari	
permukaan	jalan	yang	tidak	rata.

2. KONSTRUKSI BAN

Gambar	 di	 bawah	 menunjukkan	 konstruksi	
dasar dari ban.
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INDIKATOR KEAUSAN BAN

Indikator	 keausan	 ban	 adalah	 tonjolan	 di	
dalam	tread	yang	jumlahnya	empat	sampai	
enam	disekeliling	ban.	Tingginya	I,6	sampai	
1,8 mm dari dasar tread, Makin berkurang 
kedalaman	 indikator	 menunjukkan	 ban	
makin	aus.	 Jadi	 indikator	 adalah	penunjuk	
batas	keausan	ban	atau	saatnya	ban	harus	
diganti. Tanda lokasi indikator keausan ban.

REFERENSI

3.   TIPE BAN

BAN BIAS DAN BAN RADIAL

Menurut konstruksi dibedakan menurut 
carcassnya,	dan	ban	dapat	digolongkan	menjadi	
ban	bias	(Bias-ply	tire)	dan	ban	radial	(radial-ply	
tire).

   Ban Bias
Carcass	 untuk	 ban	 bias	 (bias-ply	 lire)	 disusun	
dari	 lapisan-lapisan	 benang	 yang	 membentuk	
sudut	30°-40°	terhadap	garis	tengah	ban.

Susunan seperti ini untuk menopang beban 
pada	arah	memanjang	dan	arah	melintang.

Akan	tetapi	pada	saat	menerima	beban	vertical,	
lapisan	benang	cenderung	menggeliat	seperti	
diperlihatkan	pada	gambar	di	bawah.

Sebaliknya	 pada	 ban	 radial,	 benang	 tidak	
menggeliat.	 Ban	 bias	 menghasilkan	 jalannya	
kendaraan	 lebih	 lembut,	 tetapi	 kemampuan	
membelok	dan	ketahanan	ausnya	kurang	bila	
dibandingkan dengan ban radial.

Bab 5 new step 1.indd   258 8/19/2011   3:42:14 AM



CHASSIS - Ban

259New Step 1 Training Manual

   Ban Radial
Carcass	ban	radial	 terdiri	dari	 lapisan	benang	
yang	 tegak	 lurus	 dengan	 garis	 tengah	 ban.	
Konstruksi	 seperti	 ini	 sangat	 fleksibel	 pada	
arah	radial,	tetapi	kurang	tahan	terhadap	beban	
memanjang	ke	sekeliling	 roda	Oleh	sebab	 itu	
ban	radial	dilangkapi	dengan	belt	(biasa	disebut	
rigid	 breaker)	 terbuat	 dari	 benang	 tekstil	 kuat	
atau	kawat	yang	dibalut	karet	Susunan	seperti	
ini	membuat	tread	lebih	rigid.

Ban	radial	yang	rigid	menghasilkan	kemampuan	
membelok	 dan	 kemampuan	 kecepatan	 tinggi	
yang	baik	serta	tahanan	gelindingnya	rendah.

Pada	ban	ini	biasanya	juga	memiliki	daya	tahan	
aus	 yang	 tinggi,	 tetapi	 bila	 digunakan	 pada	
jalan	yang	tidak	rata	(jalan	bertonjolan)	dengan	
kecepatan	 rendah	 kenikmatan	 pengendaraan	
menjadi	kurang.

BAN BIASA DAN BAN TUBELESS (T)

   Ban Biasa Dengan Ban Dalam
Ban	 biasa	 di	 dalamnya	 terdapat	 ban	 dalam	
untuk	menampung	udara	yang	dipompakan	ke	
dalam	ban,	Katup	atau	pentil	 (air	valve)	yang	
menonjol	 Keluar	 melalui	 lubang	 pada	 pelek	
manjadi	 satu	 dangan	 ban	 dalam.	 Ban	 biasa	
ini	akan	segera	menjadi	kempes	bila	 tertusuk	
benda	tajam.

Side	wall	 pada	ban	 radial	 lebih	 fleksibel	 agar	
mudah	terjadi	deformasi.	Sebagai	kompensasi,	
maka pada ban dalam untuk ban radial dibuat 
Iebih	kuat	dari	pada	untuk	ban	biasa.

   Ban Tubelles
Ban	 tubeless	 (ban	 tanpa	 ban	 dalam)	 tidak	
menggunakan ban dalam. Tekanan udara 
hanya	 ditahan	 oleh	 lapisan	 dalam	 ban,	 yaitu	
lapisan	 karet	 yang	 kedap	 udara.	 Karena	 ban	
tubeless tidak menggunakan ban dalam, maka 
pentil	(air	valve)	langsung	dipasang	pada	pelek.
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KEUNTUNGAN	PADA	BAN	TUBELESS

Bila	 ban	 tertusuk	 paku	 atau	 benda	 tajam	
lainnya,	 tidak	 menjadi	 kempes	 sekaligus	
karena	lapisan	dalamnya	menghasilkan	efek	
merapatkan	 sendiri,	 Sekalipun	 tertusuknya	
pada	 saat	 kendaraan	 berjalan,	 biasanya	
tekanan	 udaranya	 tidak	 turun	 tiba-tiba	 yang	
menyebabkan	pengemudi	kehilangan	kontrol	
kendaraan.

REFERENSI

Ban	tubeless	ini	tidak	berarti	tahan	terhadap	
tusukan,	 tetapi	 hanya	 kebocoran	 udaranya	
saja	yang	 lambat	dibandingkan	dangan	ban	
biasa. Bila ban terkena paku atau barang 
tajam	lainnya	tidak	menyebabkan	kekurangan	
udara	 (hal	 ini	 tergantung	 pada	 ukuran	 dan	
berapa	 besar	 terjadinya	 tusukan	 pada	
ban),	 pengemudi	 kadang-Kadang	 kurang	
memperhatikan	 bahwa	 bannya	 kurang	
udara. Mengendarai dengan ban tubeless 
yang	masih	ada	pakunya	sangat	berbahaya.	
terutama	 pada	 kecepatan	 tinggi,	 paku	 akan	
terlempar	 kaluar,	 suhu	 ban	 akan	meningkat	
(disebabkan	adanya	gesekan	yang	kempes),	
menyebabkan	 ban	 akan	 rusak	 sebelum	
ditambal.

Oleh	sebab	itu,	disarankan	untuk	mengecek	
tekanan udara pada ban radial sebelum 
menghidupkan	 mesin	 untuk	 mengetahui	
kemungkinan ada paku atau benda lain 
menusuk, terutama bila kendaraan sering 
dikendarai	dengan	kecepatan	tinggi.
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BAN CADANGAN

   Ban Cadangan Sementara (Ban Tipe T)
Ban	cadangan	sementara	 ini	 bentuknya	 lebih	
kecil,	 tujuannya	 untuk	 menghemat	 tempat	
dalam	 bagasi.	 Penggunaannya	 bersifat	
sementara	ketika	ban	standarnya	bocor.

Ban	 tipe	 T	 ini	 adalah	 ban	 tubeless	 dengan	
carcass	model	bias.	Diameter	 luarnya	hampir	
sama dengan ban standar tetapi lebar tread 
dan	 keseluruhan	 lebih	 kecil,	 dan	 tread	 dan	
carcass	lebih	tipis.	Untuk	mengimbangi	beban	
dan	kemampuannya,	maka	tekanan	udaranya	
dibuat	lebih	besar	yaitu	4.2	kg/cm2	(60	psi).

 Sistem Kode Spesifikasi Ban dan Pelek

•   Ban

T			135	/		70		D		16__  __     __  __  __
          

1.  Penggunaan sementara

2.		 Lebar	(milimeter)

3.		 Aspect	ratio	(%)

4.		 Ban	bias	(diagonal)

5.		 Diameter	pelek	(Inch)

•   Pelek Roda (Wheel rim)

	4				T			X	16__  __      __ 
          

1.		 Lebar	pelek	(inch)

2.		 Bentuk	 flens	 pelek	 (untuk	 ban	 pemakaian	
sementara)

3.		 Diameter	pelek	(inch).

Untuk	 membedakannya	 dari	 pelek	 roda	
bagian	luar	pelek	ban	tipe	T	ini	dicat	oranye	
atau kuning.

PENTING !
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 Tindakan pengamanan

Kemampuan	 ban	 cadangan	 kecil	 hampir	
sama	dangan	ban	normal	kecuaIi	kemampuan	
membelok	 dan	 kemampuan	 di	 Jalan	 yang	
kasar.	Bila	menggunakan	ban	cadangan	yang	
kecil	 ini	 perhatikanlah	 tindakan	 pengamanan	
sebagai berikut:

(a)	 Ban	 cadangan	 serep	 ini	 hanya	 untuk	
penggunaan	sementara.	Ban	yang	standard	
harus	segera	diperbaiki	atau	diganti.

(b)	 Jangan	 pasangkan	 ban	 ini	 pada	 pelek	 lain.	
Demikian pula trim ring, tutup roda dan ban 
standard	pada	pelek	ban	cadangan	ini,	karena	
dapat	merusak	komponen	yang	lainnya.

(c)		Sekurang-kurangnya	sekali	dalam	satu	bulan	
periksalah	tekanan	udaranya,	tekanan	udara	
saat	 dingin	 adalah	 4.2	 kg/cm2.	 Berhati-
hatilah	 dalam	 menambah	 tekanan	 udara	
pada	ban	karena	kenaikan	tekanannya	lebih	
cepat	disebabkan	ukurannya	yang	lebih	kecil.	
Tambahan	tekanan	udara	sedikit	demi	sedikit	
dan	 periksalah	 selalu	 sampai	 tekanannya	
mencapai	4,2	kg/cm2	(saat	dingin).

(d)	 Jangan	menggunakan	 rantai	 ban	 pada	 ban	
ini	 karena	 dapat	 menyebabkan	 kerusakan	
kendaraan dan ban.

	 (a)	Jangan	rotasikan	ban	cadangan	ini.

(f)		 Kebocoran	 ban	 tipe	 T	 harus	 diperbaiki	
dengan ditambal dan bukan dengan sumbat 
atau sisipan.

(g)		Dalam	berkendaraan	menggunakan	ban	tipe	
T	ingatlah	akan	hal-hal	berikut	:

•		 Hindarilah	 kecepatan	kontinyu	 lebih	dari	 80	
km/Jam.

•		 Jarak	antara	kendaraan	dengan	permukaan	
tanah	 berkurang,	 karena	 ban	 tipe	 T	 lebih	
kecil.	 Hindarilah	 melalui	 jalan	 yang	 banyak	
tonjolan.
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4.  SISTEM KODE SPESIFIKASI BAN 
(Contoh)

Pada	 side	 wall	 ban	 biasanya	 terdapat	 kode	
yang	menunjukkan	lebar	ban,	diameter	dalam	
(diameter	 pelek),	 dan	 ply	 rating.	 Untuk	 ban	
kecepatan	 tinggi	 terdapat	 kode	 tambahan	
misalnya	 H,	 S,	 dan	 seterusnya,	 pada	 ban	
radial,	terdapat	huruf	R.	Diantaranya	ada	pula	
yang	mencatumkan	aspect	ratio.

• Ban Bias

6,45					S					14			40R	___     __     __   ___ 
                 

• Ban Radial 
195		/		70				H			R		14__       __   __  __  __  

                

• Sistem Kode Ban ISO (International 
Standarization Organization)

195		/		70				R		16			85		14___     __   __  __  __   __
                 

1.		 Lebar	 ban	 dalam	 inchi	 (ban	 bias)	 atau	mili	
meter	(ban	radial).

2.	 Kecepatan	maksimum	yang	diizinkan.

3.	 Diameter	pelek	dalam	inchi.

4. Kapasitas maksimum membawa beban dalam 
satuan	ply	rating.	(Kekuatan	ban	A	4PR	sama	
dengan	kekuatan	ban	yang	menggunakan	4	
lapis benang katun.

5.	 Aspect	ratio	(tinggi/lebar	ban)	dalam	persen

6.	 Ban	radial.

7.		 Kapasitas	mengangkut	beban	(load	index).

KODE	 KECEPATAN	 MAKSIMUM	 YANG	
DIIZINKAN

Kode Kecepatan	(km.jam) Kode Kecepatan	(km.jam)

K 110 R 170

L 120 S 180

M 130 T 190

N 140 U 200

P 150 H 210

Q 160 V 210	atau	lebih

REFERENSI
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 Tekanan udara ban yang berlebihan

Tekanan	udara	ban	yang	berlebihan	dari	yang	
ditentukan dapat mangakibatkan problema 
berikut :

(a)	 Bidang	 gesek	 tread	 menjadi	 berkurang	
menurunkan kemampuan pengereman dan 
stabilitas berkandaraan.

(b)		Kenyamanan	berkendaraan	berkurang.

(c)		Bagian	tengah	tread	aus	lebih	cepat

(d)		Lapisan	 benang	 ban	 terlalu	 tegang	 dan	
mudah	rusak	karena	adanya	 tumbukan	dari	
luar.

(e)		Lapisan	karet	tread	mudah	terkelupas	karena	
panas	gesekan	yang	terkonsentrasi	dibagian	
tengah	tread.

5. PERAWATAN BAN

URAIAN

Ban	 adalah	 bagian	 kendaraan	 yang	
bersinggungan langsung dengan permukaan 
jalan.	 Karena	 itu	 harus	 ditangani	 dan	
dirawat	 dengan	 benar	 agar	 dapat	 diperoleh	
pengendaraan	aman,	nyaman	dan	ekonomis,

TEKANAN UDARA BAN

Tekanan	 udara	 pada	 ban	 adalah	 faktor	
penting bagi kemampuan dan kaselamatan 
berkendaraan.	Meskipun	ban	dibuat	dari	bahan	
yang	rapat,	udara	masih	dapat	bocor	walaupun	
sedikit.

Oleh	karena	itu	tekanan	udara	pada	ban	harus	
diperiksa	 secara	 teratur	 dan	 disesuaikan	
dengan	spesifikasinya.
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  Tekanan udara ban yang kurang
Tekanan	 udara	 ban	 yang	 kurang	 dapat	
menyebabkan

(a)	 Gesekan	ban	dengan	jalan	bartambah	sehingga	
menyerap	 tenaga	 dan	 	 menghabiskan	 bahan	
bakar	lebih	banyak.

(b)		Kemudi	bertambah	berat

(c)		Tepi	ban	aus	lebih	cepat

(d)	 Ban	menjadi	terlalu	lentur	sehingga		temperatur	
dalamnya	 bertambah.	 Bila	 tekanan	 udara	
ban	rendah	sekali	dan	kecepatan	kendaraan	
tinggi	 ban	 dapat	 pecah	 sehingga	 dapat	
membahayakan.

(e)	 Pada	 kecepatan	 tinggi	 cenderung	 terjadi	
standing wave	dan	mengalami	hidroplaning.

Pada	 kecepatan	 tinggi	 tekanan	 udara	 ban	
ditambah	 sebesar	 0,2	 -	 0,3	 kg/cm2	 dari	
tekanan standar. Hal ini untuk mengurangi 
sifat	 lenturnya	 dan	 mencegah	 problema	
pada	uraian	(d)	dan	(e)	di	atas.

PENTING !

  Memeriksa tekanan udara ban
(a)	 Ban	 harus	 dalam	 keadaan	 dingin	 sebelum	

melakukan	 pemeriksaan	 dan	 penambahan	
udara.

(b)	 Pergunakan	 selalu	 pengukur	 tekanan	 (tire	
pressure	gauge)	dan	jangan	hanya	diperiksa	
secara	visual.

(c)	 Sesuaikanlah	 dengan	 spesifikasi	 dalam	
Pedoman	 reparasi,	 lembaran	 data	 service,	
atau pedoman pemilik kendaraan untuk 
mengetahui	 tekanan	udara	ban	 yang	benar	
untuk	bermacam-macam	tingkat	beban.	

•		 Bila	 tekanan	 udara	 ban	 bertambah	
disebabkan karena panas, Jangan 
mengurangi	 kelebihan	 udara	 dari	 ban,	
tekanan	 akan	 menjadi	 normal	 kembali	
setelah	ban	menjadi	dingin.

 Bila udara dikeluarkan saat ban dalam 
keadaan panas, maka tekanan akan turun 
dibawah	 normal	 setelah	 ban	 menjadi	
dingin.

•		 Pastikan	 bahwa	 keadaan	 pentil	 tidak	
bocor	 setelah	 dilakukan	 pemeriksaan	
tekanan udara.

PENTING !

 

ROTASI BAN

Sebaiknya	 keempat	 ban	 (lima	 termasuk	 ban	
cadangan)	 mengalami	 keausan	 yang	 sama,	
Penggunaan	 ban	 pada	 satu	 posisi	 (misalnya	
depan	 kiri,	 belakang	 kanan.	 dan	 seterusnya)	
dalam	 waktu	 yang	 lama	 akan	 menghasilkan	
bentuk keausan tertentu.

umumnya	 ban	 depan	 pada	 kendaraan	 yang	
bergerak	 roda	 belakang,	 keausannya	 lebih	
cepat	10-20	%	dari	pada	ban	belakang.Keausan	
pada	tepi	bagian	luar	lebih	cepat,	Penyebabnya	
adalah	:

a.		 Pada	 umumnya	 beban	 bekerja	 lebih	 besar	
pada roda depan dibandingkan dengan roda 
balakang.

b.		 Pada	saat	membelok	beban	terbesar	bekerja	
pada roda depan bagian luar.

c.		 Pada	roda	depan	 terdapat	camber	dan	 toe-
in.
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Ban	 harus	 dirotasi	 secara	 teratur	 (mengganti	
dari	 satu	 posisi	 ke	 posisi	 lainnya),	 sehingga	
keausannya	 akan	 merata	 dan	 penggunaan	
menjadi	lebih	lama.

   Ban Bias
Ban	 bias	 dapat	 dipindahkan	 dari	 satu	 sisi	 ke	
sisi	Lainnya.

   Ban Radial
Bila	 ban	 radial	 dipindahkan	 ke	 sisi	 lain	 akan	
menimbulkan	suara	berisik	dan	akan	menjadi	
cepat	rusak,	sebab	arah	putaran	roda	menjadi	
berlawanan	 dengan	 arah	 semula.	 Karena	 itu	
dianjurkan	melakukan	rotasi	ban	radial	ke	arah	
sisi	 yang	 sama,	 seperti	 diperlihatkan	 pada	
gambar berikut.

•		 Sambil	melakukan	rotasi	ban,	periksalah	
keadaan ban kemungkinan retak aus 
tidak	normal,	dan	sebagainya.

•		 Pada	beberapa	model	kendaraan,	tekanan	
udara untuk ban depan dan ban belakang 
berbeda. Sesuaikan udara ban dengan 
spisifikasi	setelah	rotasi	ban

•		 Ban	 cadangan	 jangan	 dirotasi,	 karena	
penggunaannya	hanya	untuk	sementara.

•		 Bila	 pada	 side	 wall	 terdapat	 tanda	 arah	
putaran	sesuaikanlah	arah	putarannya.

PENTING !
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PELEK RODA
1.   URAIAN

Ban tidak dapat dipasang langsung pada 
kendaraan, tetapi dipasang pada roda-roda, 
biasnya	 pelek	 (disc	 wheel).	 Karena	 roda	
merupakan	 bagian	 penting	 yang	menyangkut	
keselamatan	 mengemudi,	 maka	 harus	
cukup	 kuat	 untuk	 menahan	 beban	 vertical	
dan	 horizontal,	 beban	 pengendaraan	 dan	
pengereman	dan	berbagai	macam	tenaga	yang	
tertumpu pada ban.

Di	 samping	 itu	 roda	harus	 seringan	mungkin.	
Tambahan	pula	ban	harus	di	balance	dengan	
baik, dengan demikian dapat berputar lembut 
pada	 putaran	 tinggi,	 dan	 pelek	 harus	 dibuat	
akurat agar dapat mengikat ban dengan baik.

2.   TIPE PELEK RODA

Pelek roda dapat dibedakan menurut metode 
pembuatan	dan	bahannya,	Ada	dua	tipe	yang	
umumnya	 digunakan	 sekarang	 :	 yaitu	 baja	
press	 dan	 campuran	 besi	 tuang	 (cast	 light	
alloy).

PELEK BAJA PRESS

Pelek	tipe	(	pressed-	steel	disc	wheel)	ini	terdiri	
dari	 rim	 yang	 dilas	 ke	 disc.	 Disc	 dibuat	 dari	
lembaran	baja	yang	dipres.	Konstruksi	seperti	
ini	 mudah	 untuk	 diproduksi	 dalam	 jumlah	
yang	 banyak.	 Pada	 umumnya	 kendaraan	
menggunakan	 tipe	 ini	karena	 tahan	 lama	dan	
kualitasnya	merata.

PELEK DARI BAHAN CAMPURAN BESI 
TUANG

Pelek	(cast	light-alloy	disc	wheel)	ini	dibuat	dari	
bahan	campuran	terutama	dari	aluminium	atau	
magnesium.

Pada	umumnya	digunakan	untuk	mengurangi	
berat	dan	menambah	penampilan	kendaraan.
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Hal	yang	perlu	diperhatikan	dalam	menangani	
pelek aluminium

 ● Pada	 kendaraan	 yang	 menggunakan	
pelek	 aluminium,	 bila	 melepaskannya	
untuk sementara, kalau mau merotasi 
ban,	 perbaikan.	 dan	 sebagainya,	 atau	
bila	 memasang	 pelek	 yang	 baru	 pada	
kendaraan,	 maka	 setelah	 1500	 km	
roda	 dipasang	 periksalah	 kekuatan	mur	
rodanya.

 ● Bila	 menggunakan	 rantai	 ban,	 berhati-
hatilah	pemasangnya	agar	tidak	merusak	
pelek aluminium.

 ● Gunakanlah	khusus	untuk	pelek	aluminium.

 ● Bila	perlu	membalance	roda,	gunakanlah	
balance	 weight	 khusus	 untuk	 pelek	
aluminium.	 Gunakanlah	 palu	 plastik	
atau karet dan bukan logam untuk 
memasangnya.

 ● Seperti	halnya	pelek	Jenis	lainnya.	periksalah	
pelek	 aluminium	 secara	 teratur.	 Gantilah	
segera bila terdapat kerusakan.

PENTING ! 3.  SISTEM KODE SPESIFIKASI PELEK  
(Contoh)

Ukuran	pelek	tercetak	pada	permukaan	pelek	
itu	sendiri.	Biasanya	meliputi	lebar,	bentuk	dan	
diameler pelek.

41/2  -   J   x 13___      __     __  
               

5.50     F  x  15  SDC ___     __     __   ___ 

                 

			Lebar	pelek	(dalam	Inch)

			Bentuk	flens	pelek

			Diameter	pelek	(dalam	inch)

   Tipe rim.

BENTUK SIMBOL "J" DAN "JJ" PADA FLENS

PELEK

Pelek	dengan	tanda	kode	"J"	dan	"JJ"	bentuknya	
hampir	 sama	 tetapi	 tinggi	 (jarak)	 flens	 dan	
tempat	duduknya	ban	sedikit	berbeda.

Tinggi	 flens	 pelek	 "J"	 adalah	 17,5	mm	 (0,689	
inch)	 sedangkan	 untuk	 pelek	 "JJ"	 adalah	 18	
mm	(0,709	inchi).

Pada	umumnya	bentuk	flens	"J"	digunakan	pada	
pelek	 berdiameter	 sampai	 5	 inch,	 sedangkan	
untuk	 diameter	 yang	 lebih	 besar	 cenderung	
digunakan bentuk "JJ".

Bentuk	"JJ"	lebih	banyak	digunakan	pada	ban	
yang	lebih	lebar	karena	flens	yang	lebih	tinggi	
membuat	 ban	 tidak	 mudah	 lepas,	 Dengan	
demikian,	ftens	"JJ"	banyak	digunakan	dengan	
rim	yang	lebar	untuk	ban	lebar.

PENTING !
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WHEEL ALIGMENT
1.   URAIAN

Kombinasi sistem kemudi dan sistem suspensi 
harus	menghasilkan	stabilitas	kendaraan.	stabil	
dalam	 pengemudian	 dan	 daya	 balik	 kemudi	
yang	baik.

Agar sistem kemudi dan suspensi dapat 
berfungsi dengan baik,maka roda-roda depan 
harus	 diatur	 dengan	 benar	 Untuk	 menjamin	
penanganan kendaraan dengan benar dengan 
cara	mengurangi	atau	memperkecil	stress	dan	
keausan	 dari	 tiap	 komponen,	 yaitu	 dengan	
mengatur letak geometris mekanisme suspensi 
dan kemudi.

Front	 wheel	 aligment	 terdiri	 dari	 penyetelan	
sudut dan ukuran roda-roda depan, komponen 
dan	komponen	kemudi	setelah	terpasang	pada	
body	 (atau	 chassis),	 pada	 umumnya	 dapat	
dikatagorikan dalam elemen berikut:

 ● Camber

 ● Steering	axis	(king	pin)	inclination

 ● Caster

 ● Toe angle

 ● Turing radius

Pengaturan sudut-sudut dan ukuran-ukuran 
ini tergantung pada sistem suspensi, sistem 
penggerak	roda	dan	sistem	kemudi.	Tujuannya	
agar kemampuan kendaraan dan stabilitas 
kemudi	 dapat	 mencapai	 optimum,	 stabilitas	
pengemudian serta penggunaan komponen 
dapat	bertahan	lama.	

Pada	kendaraan	yang	menggunakan	suspensi	
belakang model bebas, roda belakang dapat 
disetel	 (camber	 dan	 toe-in)	 seperti	 halnya	
pada roda-roda depan, untuk mengurangi 
ketegangan dinamis dan keausan komponen.

Hasil pengukuran ini bergantung pada beban 
kendaraan, dan penempatan kendaraan 
ditempat	 yang	 datar.	 penyetelan	 roda-roda	
depan	 harus	 dilakukan	 pada	 tempat	 datar,	
sehingga	 diperoleh	 tinggi	 kendaraan	 yang	
tepat.
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Tujuan	 camber	 negatif	 adalah	 untuk	
mengutamakan kendaraan dapat lurus dan 
stabil Camber negatif mengurangi ground 
camber	 kendaraan	 selama	 menggelinding	
(kemiringan	 kendaraan	 selama	 membelok)	
untuk	 menyempurnakan	 kemampuan	 belok	
kendaraan. Camber negatif di dapat pada 
kendaraan dengan mesin depan dan penggerak 
roda	depan(	front	engine	front	wheel-drive).

2.   CAMBER

Roda-roda depan kendaraan dipasang dengan 
bagian	 atasnya	miring	mengarah	 keluar	 atau	
ke	 dalam	 (	 ini	 akan	 dapat	 dilihat	 langsung	
dari	 bagian	 depan),	 ini	 disebut	 camber	 dan	
pengukurannya	 dalam	 derajat	 kemiringan	
dari	 posisi	 vertikal.	 Bila	 miringnya	 roda	 ke	
arah	 luar	 disebut	 camber	 positif.	 Sebaliknya	
bila	miringnya	ke	arah	dalam	disebut	 camber	
negatif.

Pada	kendaraan	yang	memiliki	camber	postif,	
beban	 bekerja	 pada	 steering	 knuckle	 yang	
berposisi dekat dengan spindle dasar untuk 
mengurangi	beban	pada	steering	knuckle.	

Tambahan	pula,	roda-roda	pendorong	ke	dalam	
untuk	mecegah	roda-roda	agar	tidak	lepas.
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3.   STEERING AXIS INCLINATION

Sumbu tempat roda berputar saat berbelok ke 
kiri atau ke kanan di sebut steering axis. Axis 
(sumbu)	ini	digambarkan	sebagai	garis	imajinasi	
antara	bagian	atas	dari	shock	absorber's	upper	
support bearing dengan lower suspension arm 
ball	joint.

Garis	 ini	miring	 ke	 dalam	 dapat	 dibayangkan	
dari	 bagian	 depan	 Kendaraan	 yang	 biasa	
disebut	 kemiringan	 sumbu	 kemudi	 (steering	
axis	inclination)	atau	sudut	king	pin.

Jarak	T	yaitu	jarak	dari	titik	potong	garis	tengah	
ban	dengan	jalan	ke	titik	potong	steering	axis	
dengan	jalan	disebut	OFFSET.

OFFSET	 yang	 lebih	 kecil	 akan	 mambuat	
kemudi	 menjadi	 lebih	 ringan	 dan	 kejutan	
akibat	pengereman	dan	kecepatan	berkurang.	
Disamping	 itu	 steering	 axis	 inclination	
menghasilkan	daya	balik	kemudi	dengan	cara	
memanfaatkan berat kendaraan.

4.   CASTER

Garis	tengah	steering	axis	biasanya	miring	bila	
dilihat	dari	samping.	Sudut	yang	dibentuk	oleh	
garis	ini	dengan	garis	vertikal	disebut	caster.

Bila	miringnya	steering	axis	ke	arah	belakang	
disebut	 caster	 positif,	 sebaliknya	 kemiringan	
ka	 arah	 depan	 disebut	 caster	 negatif.	 Pada	
umumnya	 caster	 positif	 yang	 dipakai,	 karena	
menghasilkan	 kesetabilan	 kendaraan	 saat	
berjalan	 turun	dan	daya	balik	Kemudi	setelah	
membelok.

Jarak	 dari	 titik	 potong	 garis	 tengah	 steering	
axis	dengan	 jalan	ke	 titik	pusat	singgung	ban	
dengan Jalan disebut trail.

Caster	 positif	 yang	 besar	 menyebabkan	 trail	
makin	 panjang	 dan	 daya	 balik	 kemudi	makin	
besar.	Akan	tetapi	kemudi	cenderung	menjadi	
lebih	berat.

Caster negatif membuat kemudi ringan tetapi 
kesetabilan	kendaraan	saat	berjalan	lurus

menjadi	 berkurang	 dan	 kemudi	 kurang	 dapat	
dikontrol.
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Bila	bagian	depan	roda	lebih	kecil	ke	arah	dalam	
dari	 pada	 bagian	 belakang	 roda	 (dilihat	 dari	
atas),	 ini	 disebut	 toe-in.	 Sebaliknya	 susunan	
yang	berlawanan	disebut	toe-out.

Toe-in	 dan	 toe-out	 dinyatakan	 dalam	 satuan	
jarak	(B-A).

Bila	 roda-roda	depan	memiliki	 camber	positif,		
maka	 bagian	 atas	 roda	 miring	 mengarah	 ke	
luar.	 Hal	 ini	 akan	 menyebabkan	 roda-roda	
berusaha	 menggelinding	 ke	 arah	 luar	 pada	
saat	kendaraan	berjalan	lurus,	dan	akan	terjadi	
side-slip. Dan ini akan mengakibatkan ban 
menjadi	aus.

Untuk itu toe-in digunakan pada roda-roda 
depan	 untuk	 mencegah	 roda	 menggelinding	
keluar	yang	disebabkan	oleh	camber.

6.   TURNING RADIUS

Bila	roda	depan	kanan	dan	kiri	harus	mempunyai	
sudut	belok	yang	sama	besar,	tuming	radiusnya	
harus	 sama	 (r1	 =	 r2).	 	 Akan	 tetapi	 masing-
masing roda akan berputar mengelilingi titik 
pusat	 yang	 berbeda	 (01	 dan	 02).	 Akibatnya	
kendaraan tidak dapat membelok dengan 
lembut	 karena	 terjadinya	side-slip	pada	 roda-
roda.

Untuk	mencegah	 ini,	 knuckle	arm	dan	 tie	 rod	
disusun agar pada saat membelok roda-roda 
sedikit	 toe-out.	 Akibatnya	 sudut	 belok	 roda	
inner	sedikit	lebih	besar	dari	pada	sudut	belok	
roda outer dan titik pusat putaran roda kiri dan 
kanan	berhimpit.	Akan	tetapi	turning	radiusnya	
bebeda	 (r1 > r2).	 Prinsip	 ini	 disebut	 prinsip	
Ackerman.

5.   TOE ANGLE (Toe-ln Dan Toe-Out)
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Untuk	 tipe	 suspensi	 yang	 tie	 rod-nya	 terletak	
di	 belakang	 spindle,	 knuckle	 arm	 sedikit	
diserongkan	ke	arah	dalam	(0).

7.   SIDE SLIP

Side	 slip	 adalah	 jumlah	 jarak	 slipnya	 roda	
kiri	 dan	 kanan	 ke	 arah	 samping	 pada	 saat	
kendaraan bergerak.

Side slip diukur dengan side slip tester pada 
saat	kendaraan	bergerak	lurus	dan	perlahan.

Side	 slip	 pada	 umumnya	 dinyatakan	 dalam	
mm,	per	1	m	bergeraknya	kendaraan	ke	depan.	
Pada	umumnya	besarnya	side	slip	adalah	0-3	
mm	(0	-	0,118	ln).

Tujuan	mengukur	side	slip	adalah	untuk	menilai	
wheel	alignment	secara	keseluruhan	pada	saat	
kendaraan	berjalan	lurus.

Terjadinya	 side	 slip	 terutama	 disebabkan	
oleh	 kesalahan	 camber	 atau	 toe-in,	 akan	
tetapi	caster	dan	sudut	king	pin	(steering	axis	
inclination)	perlu	mendapat	perhatian	pula.
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SISTEM REM
1.   URAIAN

Rem	 dirancang	 untuk	mengurangi	 kecepatan	
(menperlambat)	dan	menghentikan	kendaraan	
atau untuk memungkinkan parkir pada tempat 
yang	menurun.

Peralatan ini sangat penting pada kendaraan 
dan berfungsi sebagai alat keselamatan dan 
menjamin	untuk	pengendaraan	yang	aman.

Dewasa	 ini	 menurut	 para	 ahli	 otomotif,	 rem	
adalah	merupakan	 kebutuhan	 sangat	 penting	
untuk	 keamanan	 berkendaraan	 dan	 juga	
dapat	berhenti	di	tempat	manapun,	dan	dalam	
berbagai kondisi dapat berfungsi dengan baik 
dan aman.
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2.   PRINSIP REM

Kendaraan	tidak	dapat	berhenti	dengan	segera	
apabila	mesin	dibebaskan	(tidak	dihubungkan)	
dengan	 pemindahan	 daya,	 kendaraan	
cenderung	 tetap	 bergerak.	 Kelemahan	
ini	 harus	 dikurangi	 dengan	 maksud	 untuk	
menurunkan	 kecepatan	 gerak	 kendaraan	
hingga	 berhenti.	 Mesin	 mengubah	 energi	
panas	 menjadi	 energi	 kinetik	 (energi	 gerak)	
untuk	 menggerakkan	 kendaraan.	 Sebaliknya,	
rem	mengubah	energi	kinetik	kembali	menjadi	
energi	panas	untuk	menghentikan	kendaraan.	
Umumnya,	 rem	 bekerja	 disebabkan	 oleh	
adanya	sistem	gabungan	penekanan	melawan	
sistem	gerak	putar.	Efek	pengereman	(Sraking	
effect)	 diperoleh	 dari	 adanya	 gesekan	 yang	
ditimbulkan	antara	dua	objek.

3.   TIPE REM

Rem	 yang	 dipergunakan	 pada	 kendaraan	
bermotor	dapat	digolongkan	menjadi	beberapa	
tipe	tergantung	pada	penggunaannya.

 ● Rem	 kaki	 (foot	 brake)	 digunakan	 untuk	
mengontrol	 kecepatan	 dan	 menghentikan	
kendaraan.

 ● Rem	 parkir	 (parking	 brake)	 digunakan	
terutama untuk memarkir kendaraan.

 ● Rem	tambahan	(auxiliary	brake)	digunakan	
pada	 kombinasi	 rem	 biasa	 (kaki)	 yang	
digunakan pada truk diesel dan kendaraan 
berat.

Selanjutnya	 "engines	 brake"	 adakalanya	
digunakan	 untuk	 menurunkan	 kecepatan	
kendaraan.	Braking	effect	(reaksi	pengereman)	
ditimbulkan	 oleh	 tahanan	 putaran	 dari	 mesin	
itu	 sendiri,	 tidak	 ada	 peralatan	 khusus	 yang	
diperlukan. Untuk itu "engine braking" tidak 
diterangkan pada Training Manual ini.
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4.   REM KAKI

URAIAN

Rem	kaki	(foot	brake)	dikelompokkan	menjadi	
dua	 tipe	 :	 rem	hidraulis	 (hydraulic	brake)	dan	
rem	pneumatik	(pneumatic	brake).

Rem	 hidraulis	 lebih	 respon	 dan	 lebih	 cepat	
dibanding	 dengan	 tipe	 lainnya,	 dan	 juga	
konstruksinya	lebih	sederhana.

Rem	hidraulis	juga	mempunyai	konstruksi	yang	
khusus	dan	handal	(superior	design	flexibility).	
Dengan	 adanya	 keuntungan	 tersebut,	 rem	
hidraulis	 banyak	 digunakan	 pada	 kendaraan	
penumpang	dan	truck	ringan.

Sistem rem pneumatik termasuk kompresor 
atau	sejenisnya	yang	menghasilkan	udara	yang	
bertekanan	yang	digunakan	untuk	menambah	
daya	pengereman.	Tipe	sistem	rem	ini	banyak	
digunakan pada kendaraan berat seperti truk 
dan bus.

Bekerjanya	rem	hidraulis	sebagai	berikut.

Rem	 hidraulis	menekan	mekanisme	 rem	 dan	
menyalurkan	 tenaga	 rem,	 dan	 mekanisme	
pengereman	 akan	 menimbulkan	 daya	
pengereman.
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MEKANISME KERJA

   Master silinder 

Master	 silinder	 (cylinder	 master)	 mengubah	
gerak	pedal	 rem	ke	dalam	tekanan	hirdraulis.	
Master	 silinder	 terdiri	 dari	 reservoir	 tank,	
yang	berisi	minyak	 rem,	demikian	 juga	piston	
dan	 silinder,	 yang	 membangkitkan	 tekanan	
hidraulis.

Ada dua tipe silinder : tipe tunggal dan tipe 
ganda	(tandem).

Master	silinder	tipe	ganda	(tandem	type	cylinder	
master)	 banyak	 digunakan	 dibandingkan	
dengan	tipe	tunggal	(single	type).
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Pada master silinder tandem, sistem 
hidraulisnya	dipisahkan	menjadi	dua,	masing-
masing untuk roda-roda depan dan belakang. 
Dengan	demikian	bila	salah	satu	sistem	tidak	
bekerja,	 maka	 sistem	 lainnya	 akan	 tetap	
berfungsi dengan baik.

Pada kendaraan penggerak roda belakang 
(FR),	salah	satu	sistem	rem	hidraulis	pada	roda	
depan	dan	sistem	yang	satunya	terletak	pada	
roda belakang. Pada kendaraan penggerak 
roda-roda	depan	(FF),	terdapat	beban	tambahan	
pada	roda	depan.	Untuk	mengatasi	hal	tersebut	
maka	 digunakan	 sistem	 hidraulis	 split	 silang	
(diagonal	 split	 hydraulis	 system)	 yang	 terdiri	
dari satu set saluran rem untuk roda kanan 
depan dan kiri belakang, dan satu set saluran 
rem untuk roda kiri depan dan kanan belakang, 
dengan	 demikian	 efisiensi	 pengereman	 tetap	
sama	pada	kedua	sisi	(tetapi	dengan	setengah	
daya	penekanan	normal)	walaupun	salah	satu	
dari	kedua	sistem	tersebut	terjadi	kerusakan.
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  Boster Rem (brake booster)

Tenaga penekanan pada pedal rem dari 
seorang	 pengemudi	 tidak	 cukup	 kuat	 untuk	
segera	dapat	menghentikan	kendaraan.	Boster	
rem	 (brake	 booster)	 melipat	 gandakan	 daya	
penekanan	pedal,	sehingga	daya	pengereman	
yang	lebih	besar	dapat	diperoleh.

Boster	 rem	 dapat	 dipasang	 menjadi	 satu	
dengan	master	silinder	(tipe	integral)	atau	dapat	
juga	dipasangkan	secara	terpisah	dari	master	
silinder	 itu	 sendiri.	 Tipe	 integral	 ini	 banyak	
digunakan pada kendaraan penumpang dan 
truk	kecil.
Boster	rem	mempunyai	diaphram	(membran)	yang	
bekerja	dengan	adanya	perbedaan	tekanan	antara	
tekanan	atmosfir	dan	kevakuman	yang	dihasilkan	
dari dalam intake manifold mesin. Master silinder 
dihubungkan	 dengan	 pedal	 dan	 membran	 untuk	
memperoleh	 daya	 pengereman	 yang	 besar	 dari	
langkah	pedal	yang	minimum.

Bila  boster rem tidak dapat berfungsi 
dikarenakan	satu	dan	lain	hal,	boster	dirancang	
sedemikian	 rupa	 sehingga	 hanya	 tenaga	
boster-nya	saja	yang	hilang.	Dengan	sendirinya	
rem	akan	memerlukan	gaya	penekanan	pedal	
yang	lebih	besar,	tetapi	kendaraan	dapat	direm	
dengan normal tanpa bantuan boster.

Untuk	kendaraan	yang	digerakkan	oleh	mesin	
diesel,	 boster	 remnya	 diganti	 dengan	 pompa	
vakum	 karena	 kevakuman	 yang	 terjadi	 pada	
intake	manifold	pada	mesin	diesel	tidak	cukup	
kuat.

Boster	 rem	terutama	 terdiri	dari	 rumah	boster	
(booster	 body),	 piston	 boster,	 membran	
(diaphragm),	 reaction	 mechanism	 dan	
mekanisme	katup	pengontrolan	 (control	 valve	
mechanism).

Booster	 body	 dibagi	 menjadi	 bagian	 depan	
(ruang	tekan	tetap)	dan	bagian	belakang	(ruang	
tekan	 variasi),	 dan	 masing-masing	 ruang	
dibatasi dengan membran dan piston boster.

Mekanisme	katup	pengontrolan	 (control	 valve	
mechanism)	mengatur	tekanan	di	dalam	ruang	
tekan	 variasi	 (variable	 pressure	 chamber).	
Termasuk	 katup	 udara,	 katup	 vakum,	 katup	
pengontrol	dan	sebagainya	yang	berhubungan	
dengan pedal rem melalui batang penggerak 
katup	(valve	operating	rod).
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   Katup Pengimbang (P. valve)

Kendaraan	dihentikan	dengan	adanya	gesekan	
antara	 ban	 dan	 jalan.	 Gesekan	 ini	 akan	
bertambah	sesuai	dengan	adanya	pembagian	
beban pada ban.

Biasanya	 kendaraan	 yang	 mesinnya	 terletak	
di	 depan,	 bagian	 depannya	 lebih	 berat	
dibandingkan	dengan	bagian	belakangnya.	Bila	
kendaraan	direm,	maka	titik	pusat	grafitasi	akan	
pindah	ke	depan	(bergerak	maju)	disebabkan	
adanya	gaya	inertia,	dan	karena	adanya	beban	
yang	besar	menyatu	pada	bagian	depan.

Bila	 daya	 cengkram	 pengeremannya	 berlaku	
sama	terhadap	ke	empat	rodanya,	maka	roda	
belakang	 akan	 terkunci	 (menyebabkan	 slip	
antara	ban	dan	permukaan	jalan)	ini	disebabkan	
oleh	daya	pengereman	 terlalu	besar.	Dengan	
terkuncinya	 rod	 belakang	 gesekan	 akan	
menurun, dan rod belakang seperti "Ekor 
ikan"	(bergerak	ke	kanan	dan	ke	kiri	dan	sukar	
terkontrol).	Dan	ini	sangat	berbahaya.

Gesekan	(tahanan	pada	gerakan)	akan	lebih	
besar sebelum benda itu mulai bergerak.

Suatu	 objek	 yang	mulai	 digerakkan,	maka	
tahanannya	 akan	 berkurang	 dan	 mudah	
bergerak.

REFERENSI

Dengan alasan tersebut, diperlukan alat 
pembagi	 tenaga	 sehingga	 dapat	 diberikan	
pengereman	 yang	 lebih	 besar	 untuk	 roda	
depan dari pada roda belakang.

Alat tersebut disebut "katup pengimbang" 
(proportioning	valve)	atau	biasa	disingkat	katup	
P.	Alat	ini	bekerja	secara	otomatis	menurunkan	
tekanan	hidraulis	pada	silinder	roda	belakang,	
dengan	 demikian	 daya	 pengereman	 (daya	
cengkeram)	 pada	 roda	 belakang	 akan	
berkurang.

Diagram	 berikut	 ini	 memperlihatkan	 tekanan	
hidraulis	yang	ideal	pada	silinder	roda	belakang.

Disamping	katup	P,	efek	yang	sama	juga	dapat	
diperoleh	dari	Load	Sensing	and	Proportioning	
Valve	(LSPV)	yang	merubah	tekanan	awal	split	
point dari roda-roda belakang sesuai dengan 
beban,	 Proportioning	 and	 Bypass	 Valve	 (P	 &	
BV)	yang	meneruskan	tekanan	master	silinder	
langsung ke silinder roda tanpa melalui katup 
P, bila sistem rem depan tidak berfungsi, katup 
Deceleration-Sensing	and	Proportioning	Valve	
(DSPV)	 yang	 membedakan	 tekanan	 awal	
split point sesuai dengan deselerasi selama 
pengereman,	dan	perlengkapan	lainnya.

  Anti-lock Brake System (Sistem Rem    

Bab 5 new step 1.indd   281 8/19/2011   3:42:32 AM



CHASSIS - Sistim Rem

282 New Step 1 Training Manual

Bab 5 new step 1.indd   282 8/19/2011   3:42:32 AM



CHASSIS - Sistim Rem

283New Step 1 Training Manual

Anti Lock)

Anti-lock	 Brake	 System	 (ABS)	 ini	 diciptakan	
tidak	hanya	untuk	mencegah	terkuncinya	roda-
roda	 belakang	 selama	 pengereman	 secara	
tiba-tiba,	 tetapi	 juga	 untuk	 mengontrol	 roda-
roda depan agar kendaraan tidak berputar 
(slip)	 serta	 menjaga	 pengendalian	 kemudi	
dengan baik.

Perhatian	:

 ● Bila	kendaraan	mulai	ada	gejala	slip,	akan	
dapat	 diperbaiki	 dengan	 adanya	 gerakan	
roda	kemudi	untuk	lebih	mudah	menghindar	
dari rintangan.

 ● Bila	 rem	 bekerja	 selama	 kendaraan	
membelok,	 kendaraan	 dapat	 berhenti	
dengan	aman	tanpa	mengalami	perubahan	
langsung.

TATA LETAK KOMPONEN-KOMPONEN 
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(CELICA)

Fungsi dari komponen

Komponen Fungsi

Speed Sensor Depan Mendeteksi	kecepatan	roda	pada	masing-masing	roda	depan.

Speed Sensor Belakang Mendeteksi	kecepatan	roda	pada	masing-masing	roda	belakang.

Switch	Larnpu	Rem Mendeteksi tanda pengereman dan mengirimkan ke komputer 
A.B.S.

Lampu	Peringatan	Anti-Lock

(ANTI-LOCK	Warning	Light)
Lampu	menyala	untuk	memberi	tanda	agar	pengemudi	siaga	saat	
Anti-lock	Brake	System	ada	yang	tidak	berfungsi.

A,B.S.	Actuator Untuk	mengontol	tekanan	minyak	rem	pada	masing-masing	silinder	
disc	brake	dengan	signal	dari	komputer	A.B.S.

A.B.S., Computer
Dengan signal-signal dari masing-masing speed sensor ia 
menghitung	jumlah	akselerasi	dan	deselerasi	dan	mengirim	signal-
signal	ke	aktuator	ke	pengontrol	tekanan	minyak	rem.

Bab 5 new step 1.indd   284 8/19/2011   3:42:38 AM



CHASSIS - Sistim Rem

285New Step 1 Training Manual

5.   REM TROMOL

URAIAN

Pada tipe rem tromol, kekuatan tenaga 
pengereman	 diperoleh	 dari	 sepatu	 rem	 yang	
diam menekan permukaan tromol bagian 
dalam	 yang	 berputar	 bersama-sama	 dengan	
roda.

Karena	 self-energizing	 action'	 ditimbulkan	
oleh	 tenaga	 putar	 tromol	 dan	 tenaga	
mengembangnya	 sepatu,	 kekuatan	 tenaga	
pengereman	 yang	 besar	 diakibatkan	 oleh	
usaha	pedal	yang	relatif	kecil.

*	Self-energizing	action

Ada	 dua	 jenis	 sepatu	 rem,	 seperti	
diperlihatkan	 pada	 gambar	 pada	 sebelah	
kiri:	 leading	 shoes	 (primer)	 dan	 trailing	
shoes	 (sekunder).	 Bila	 ujung	 bagian	 atas	
(atau	 toe)	 pada	 sepatu	 rem	 didorong	 ke	
arah	tromol	rem	(oleh	wheel	cylinder)	yang	
berputar	 pada	 arah	 seperti	 ditunjukkan	
dengan	 panah,	 sepatu	 rem	 cenderung	
melekat	(stick)	pada	tromol	dan	berputar.

Sepatu	rem	ini	disebut	"leading	shoe'.	Dilain	
pihak,	 ujung	 atas	 sepatu	 bagian	 belakang	
terdorong	 ke	 dalam	 oleh	 tromol	 yang	
cenderung	mengembang	keluar,	ini	disebut	
trailing	shoe.

Kerjanya	 tromol	 mencoba	 mendorong	
leading	shoes	berputar	bersama	tromol,	dan	
ini	disebut	"self-enegizing"	atau	"self-Servo".	
Self-energizing	bekerja	menimbulkan	daya	
pengereman	yang	cukup	besar.	Dilain	pihak	
daya	balik	yang	berlaku	pada	trailing	shoes	
mengurangi	daya	pengereman	pada	sepatu	
tersebut. Perbandingan tenaga pengereman 
dilakukan dengan leading dan trailing 
shoes	 diperkirakan	 3	 :	 1.	 Leading	 shoes	
menghasilkan	daya	pengereman	yang	lebih	
baik,	 dan	 kelemahannya	 ialah	 cepat	 aus	
dibandingkan	dengan	trailing	shoes.

REFERENSI

Bab 5 new step 1.indd   285 8/19/2011   3:42:38 AM



CHASSIS - Sistim Rem

286 New Step 1 Training Manual

KOMPONEN

Komponen rem tromol terutama terdiri dari :
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  BACKING PLATE

Backing	plate	dibuat	dari	baja	press	yang	dibaut	
pada	 oxle	 housing	 atau	 axle	 carrier	 bagian	
belakang. Karena sepatu rem terkait pada 
backing	 plate,	 maka	 aksi	 daya	 pengereman	
tertumpu	pada	backing	plate.

Bila permukaan gesek sepatu rem aus 
berlebihan,	rem	akan	bergetar.	Sepatu	rem	
harus	 diperiksa	 dengan	 teliti	 setiap	 kali	
rem	 dibongkar	 untuk	 mencegah	 problem	
tersebut.

PENTING !

  SILINDER RODA

Silinder	 roda	 (wheel	 cylinder)	 terdiri	 dari	
beberapa	 komponen	 seperti	 terlihat	 pada	
gambar	 di	 sebelah	 kanan.	 Setiap	 roda	
menggunakan	 satu	 atau	 dua	 buah	 silinder	
roda.	 Ada	 sistem	 yang	 menggunakan	 dua	
piston untuk menggerakkan kedua sepatu 
rem,	yaitu	satu	piston	untuk	setiap	sisi	silinder	
roda,	 sedangkan	 sistem	 yang	 lainnya	 hanya	
menggunakan satu piston untuk menggerakkan 
hanya	satu	sepatu	rem.

Bila	 timbul	 tekanan	 hidraulis	 pada	 master	
cylinder	maka	akan	menggerakkan	piston	cup,	
piston	 akan	 menekan	 ke	 arah	 sepatu	 rem,	
kemudian bersama-sama menekan tromol rem.

Apabila	 rem	 tidak	bekerja,	maka	piston	akan,	
kembali	 ke	 posisi	 semula	 dengan	 adanya	
kekuatan pegas membalik sepatu rem, dan 
pegas	kompresi	yang	mengkerut.:

Bleeder plug disediakan pada silinder roda 
gunanya	untuk	membuang	udara	dari	minyak	
rem.
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   SEPATU REM DAN KANVAS REM

Sepatu	 ram	 (brake	 shoe),	 seperti	 juga	 tromol	
memliki	bentuk	setengah	lingkaran

Biasanya	 sepatu	 rem	 dibuat	 dari	 plat	 baja.	
Kanvas	 rem	 dipasang	 dengan	 jalan	 dikeling	
(pada	 kendaraan	 besar)	 atau	 di-lem	 (pada	
kendaraan	 Kecil)	 pada	 permukaan	 yang	
bergesekan dengan tromol.

Kanvas	ini	harus	dapat	menahan	panas	dan	aus	
dan	 harus	 mempunyai	 Koefisien	 gesek	 yang	
tinggi.	 Koefisien	 tersebut	 sedapat	 mungkin	
tidak	mudah	 dipengaruhi	 oleh	 keadaan	 turun	
naiknya	temperatur	dan	kelembaban	yang	silih	
berganti.	Umumnya	kanvas	(lining)	terbuat	dari	
campuran	 fiber	 metalic	 dengan	 brass,	 lead,	
plastik	 dan	 sebagainya	 dan	 diproses	 dengan	
ketinggian panas tertentu.

   TROMOL REM

Tromol	 rem	 (brake	 drum)	 umumnya	 terbuat	
dari	 tuang	 (gray	 cast	 iron)	 dan	 gambar	
penampangnya	seperti	terlihat	pada	gambar	di	
bawah.	Tromol	 rem	 ini	 letaknya	 sangat	 dekat	
dengan	 sepatu	 rem	 tanpa	 bersentuhan	 dan	
berputar bersama roda.

Ketika	 kanvas	 menekan	 permukaan	 bagian	
dalam	tromol	bila	rem	bekerja,	maka	gesekan	
panas	tersebut	dapat	mencapai	suhu	setinggi	
200°C sampai 300o C.
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TIPE REM TROMOL

Rem tromol digunakan  berbagai kombinasi 
dari	Leading	dan	trailing	shoes.

  Tipe Leading Dan Tipe Trailing

Seperti	terlihat	pada	gambar	bagian	ujung	atas	
masing-masing	sepatu	rem	ditekan	terbuka	oleh	
silinder	roda	(wheel	cylinder),	sedangkan	bagian	
ujung	bawah	berputar	atau	mengembang.	Tipe	
ini	 hanya	 terdapat	 pada	 silinder	 roda	 tunggal	
(single	wheel	cylinder).

Bila	 tromol	 berputar	 ke	 arah	 depan,	 seperti	
panah,	 dan	 pedal	 rem	 diinjak.	 maka	 bagian	
ujung	 atas	 sepatu	 ditekan	 membuka	 ke	
sekeliling	Ujung	bawah	oleh	silinder	roda	dan	
berlaku	 daya	 pengereman	 terhadap	 tromol.	
Sepatu	 bagian	 kiri	 disebut	 leading	 shoe,	 dan	
sepatu	yang	kanan	disebut	trailing	shoe.

Bila	 tromol	 berputar	 pada	 arah	 borlawanan	
(arah	 mundur),	 maka	 leading	 shoe	 menjadi	
(Trailing	shoe	dan	trailing	shoe	menjadi	leading	
shoe.	 Tatapi	 kedua-duanya	 tetap	 menekan	
dengan	gaya	pengereman	yang	sama	dengan	
pada	saat	putaran	arah	maju.

Leading	 shoe	 lebih	 cepat	 aus	 dibandingkan	
dengan	trailing	shoe,	bila	rem	sering	digunakan	
dalam	putaran	gerak	maju

Tipe ini digunakan pada rem belakang 
kendaraan	 penumpang	 dan	 kendaraan	 kecil	
jenis	komersil.
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   Tipe Two-Leading

Tipe	 two-leading	 shoe	 dibagi	 menjadi	 dua	 :	
single	action	dan	double	action.

Tipe	single	action	two-leading	shoe	mempunyai	
dua	 silinder	 roda	 yang	 masing-masing	
mempunyai	satu	piston	pada	tiap	sisinya	(	lihat	
gambar	).	Bila	rem	bekerja,	kendaraan	dalam	
kondisi	gerak	maju,	maka	kedua	sepatu	akan	
berfungsi	sebagal	tailing	shoe.

Apabila	 tromol	 berputar	 pada	 arah	 panah	 (	
gerak	maju	)	maka	tipe	ini	mempunyai	tekanan	
pengereman	 yang	 tinggi.	 Tetapi,	 ada	 suatu	
kerugian pada tipe ini, bila rem berputar dalam 
arah	 yang	 berlawanan	 (arah	 mundur),	 maka	
kedua	 sepatu	 akan	 bekerja	 sebagai	 trailing	
shoe	 dan	 menghasilkan	 tenaga	 pengereman	
yang	kecil,

Tipe ini digunakan pada rem depan kendaraan 
penumpang dan niaga.

Tipe	double-action	two	leading	shoe	mempunyai	
dua	silinder	roda,	dan	pada	tiap	sisinya	terdapat	
dua	 torak.	 Bila	 tipe	 single-action	 bekerja	
sebagai	self-energizing	force	dalam	satu	arah	
saja,	maka	tipe	doubto-action	ini	bekerja	efisien	
dalam	dua	arah,	rnaju	dan	arah	mundur.

Tipe	ini	banyak	digunakan	pada	rem	belakang	
kendaraan niaga.
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   Tipe Uni-Servo

Tipe	uni-servo	mempunyai	silinder	roda	tunggal	
dengan	 satu	 piston	 saja,	 dan	 penyetelannya	
berhubungan	dengan	kedua	sepatunya.

Bila	piston	di	dalam	wheel	cylinder	mendorong	
bagian	atas	kiri	hingga	menyentuh	tromol,	maka	
fungsi	sepatu	sebagai	leading	shoe	dan	bekerja	
dengan	 daya	 pengereman	 yang	 tinggi.	 Juga	
terdapat	kelemahan	pada	tipe	ini,	dimana	bila	
tromol	 berputar	 pada	 arah	 yartg	 berlawanan,	
maka kedua sepatu bertungsi sebagai trailing 
shoe	 dan	 hanya	 mampu	 menghasilkan	 daya	
pengereman	yang	kecil.

 Tipe Duo-Servo

Tipe	 duo-servo	 ini	 merupakan	 versi	
penyempurnaan	 uniservo	 yang	 mempunyai	
dua piston pada setiap silinder roda.

Selama silinder roda menekan kedua sepatu 
rem	saat	rem	bekerja,	maka	tipe	ini	mempunyai	
gaya	pengereman	yang	tinggi	terhadap	tromol	
tanpa	 terpengaruh	 oleh	 gerak	 arah	 putaran	
roda.

Tipe ini digunakan pada rem belakang kendaraan 
niaga.
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PERSINGGUNGAN TROMOL REM DAN 
KANVAS REM (LINING)

Gesekan	 antara	 tromol	 dan	 kanvas	 rem	 (brake	
lining)	akan	dipengaruhi	oleh	 temperatur	kanvas	
itu	sendiri.	Biasanya,	gesekan	akan	berkurang	dan	
gaya	pengeremanpun	ketika	dan	kanvas	telah	jadi	
panas.

Daya	 pengereman	 juga	 dipengaruhi	 oleh	 posisi	
persinggungan	 antara	 kontrol	 dan	 kanvas,	
walaupun	 daerah	 persinggungannya	 mungkin	
sama.	 hal	 ini	 disebabkan	 adanya	 self-enegizing	
action	 yang	 berbeda,	 tergantung	 pada	 posisi	
persinggungannya.

Satu	rodanya	dapat	lebih	baik	pengeremannya	
dibandingkan	 dengan	 roda	 lainnya	 bila	
persinggungan	 kanvasnya	 tidak	 sama	 pada	
kedua	roda.	Harus	dilakukan	penyetelan	agar	
persinggunganya	sama	(Lihat	halaman	5-86)

PENTING	!
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CELAH SEPATU REM

Celah	antara	tromol	dan	kanvas	yang	besar	akan	
menyebabkan	 kelambatan	 pada	 pengereman.	
Bila	celah	antara	tromol	dan	kanvas	terlalu	kecil,	
rem	 akan	 terseret	 dan	 menyebabkan	 keausan	
pada	tromol	dan	kanvas.

Begitu	 juga,	 apabila	 celah	 sepatu	 rem	 pada	
keempat	rodanya	tidak	sama	pada	semua	roda-
rodanya,	maka	kendaraan	akan	tertarik	ke	salah	
satu	 arah	 atau	 roda	 belakang	 kendaraan	 akan	
seperti	seekor	ikan	(yang	mengibas	ke	kanan	dan	
ke	kiri)

Untuk	mencegah	kejadian	ini,	penting	sekali	untuk	
menyetel	 secara	 tepat	 celah	 antara	 tromol	 dan	
kanvas	 sesuai	 spesifikasi	 yang	 dianjurkan	 dan	
melakukan perawatan setiap saat.

Pada	beberapa	tipe	rem,	penyetelannya	bekerja	
secara	 otomatis,	 sedangkan	 untuk	 tipe	 lainnya	
celahnya	 hanya	 dilakukan	 penyetelan	 secara	
berkala.

Penyetelan Otomatis Celah Sepalu Rem
Penyetelan	 celah	 sepatu	 rem	 secara	 otomatis	
(automatic	 brake	 shoe	 clearance	 adjustment)	
mengacu	pada	penyetelan	otomatis	celah	antara	
tromol	dan	kanvas	dan	termasuk	penyetelan	tipe	
seperti benkut:

 ● Penyetelan	 terjadi	 pada	 saat	 pengereman	
selama kendaraan mundur

 ● Penyetelan	 terjadi	 pada	 saat	 pengereman	
selama	kendaraan	maju.

 ● Penyetelan	dilakukan	dengan	rem	parkir.

1).  Konstruksi Dan Cara Kerja
(1)	 Penyetelan	 terjadi	 pada	 saat	 pengereman	

selama kendaraan mundur.

Metode	penyetelan	 ini	digunakan	pada	 rem	 tipe	
duoservo	 yang	 menggunakan	 kabel	 penyetel	
(adjusting	cable),	 tuas	penyetel	 (adjusting	 lever),	
sekrup	 penyetel	 sepatu	 (shoe	 adjusting	 screw)	
dan	kornponen	lainnya.

Kabel	 penyetel	 (adjusting	 cable)	 dipasang	 pada	
ujung	 anchor	 pin.	 sedangkan	 ujung	 lainnya	
dlkaitkan	 pada	 tuas	 penyetelan	 (adjusting	 lever)	
melalui	sebuah	pegas.

Tuas	 penyetel	 (adjusling	 lever)	 dipasang	 pada	
bawah	 sepatu	 no.	 2	 dan	 dihubungkan	 dengan	
sekrup	penyetelan	sepatu.

Sekrup	penyetelan	sepatu	terdiri	dan	sebuah	baut	
dan mur seperti pada gambar.
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•   Cara Kerja

Bila pedal rem ditekan sambil kendaraan 
bergerak mundur. maka sepatu rem 
mengembang	dan	menyentuh	tromol.	Sepatu-
sepatu	menekan	 tromol	 yang	mulai	 berputar,	
hingga	 ujung	 atas	 sepatu	 No.	 1	 menyentuh	
anchor	 pin.	 Sejak	 shoe	 No.	 2	 bergerak	 dan	
anchor	pin	pada	waktu	yang	bersamaan,	maka	
menarik	 kabel	 penyetelan.	 Ini	 menyebabkan	
tuas	 penyetelan	 memutar	 sekrup	 penyetelan	
dan	menyetel	celah,

Sekrup	 penyetelan	 sepatu	 terdiri	 dari	 sebuah	
baut dan mur seperti pada gambar.

Sejak	tiap	ujung	sekrup	bersinggungan	dengan	
rem,	maka	 celah	 sepatu	 rem	 bertambah	 dan	
mur dengan putaran sekrup.

(2 )  Penyetelan terjadi pada saat pengereman 
selama kendaraan maju.

Ujung	 link	 pada	 silinder	 roda	 dihubungkan	
dengan	 piston	 wheel	 cylinder	 dan	 bergerak	
sebagai	 satu	 kesatuan,	 sedangkan	 ujung	
link	 lainnya	 dihubungkan	 dengan	 tuas	
penyetel	otomatis	melalui	sebuah	pegas,	dan	
meneruskan gerakan piston kepada Tuas 
penyetel	otomatis

Tuas	penyetel	otomatis	dipasang	pada	rumah	
wheel	cylinder	dengan	sebuah	pen.	Salah	satu	
ujungnya	dihubungkan	dengan	sebuah	pegas,	
sadangkan	ujung	lainnya	dikaitkan	dengan	gigi	
roda	penyetel	(adjusting	wheel)

Penyetelan	 tuas	 pivot	 disekitar	 pin	 sesuai	
dengan	 geranan	 link	 dan	 memutar	 adjusting	
wheel.	 Penyetelan	 ini	 menyetel	 celah	 sepatu	
rem.
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•     Cara Kerja

Bila	 pedal	 rem	 diinjak,	 maka	 piston	 dan	 link	
yang	merupakan	satu	unit	bergerak	ke	atas.	Hal	
ini	akan	menyebabkan	tuas	penyetel	otomatis	
bergerak	mengelilingi	 pin	 pada	 arah	 puntiran	
Kebalikan.

(a)			Celah	Standar	Sepatu	Rem

Bila	 gerakan	 piston	 kecil	maka	 tuas	 penyetel	
otomatis	bergeraknya	juga	kecil.	Gerakan	tuas	
penyetel	 hanya	 maju	 mundur	 diantara	 dua	
gigi	pada	penyetel	roda	(adjusting	wheel),	jadi	
adjusting	wheel	tidak	berputar.

(b)			Celah	Lebih	besar	Dari	Standar

Bila	 pedal	 rem	 ditekan,	 gerakan	 piston	 lebih	
besar	 dibanding	 celah	 standar	 sepatu.	 Oleh	
karena	 itu	 puntiran	 luas	 penyetel	 juga	 besar.	
menyebabkan	 roda	 penyetel	 berputar	 sedikit.	
Automatic	adjusting	lever

Bila pedal rem dilepas, maka piston, link dan 
tuas	penyetel	berputar	kembali	ke	posisi	semula.	
Tetapi	sejak	adjusting	wheel	berputar	dari	posisi	
awalnya,	 luas	 penyetel	 menghubungkan	 gigi	
berikutnya	dari	adjusting	wheel.

Bila	 pedal	 rem	 ditekan	 untuk	 kedua	 kalinya,	
maka	adjusting	wheel	berputar,	baut	panyetel	
bergerak pada saat sepatu rem rnengembang, 
dan	celah	sepatu	tersetel.
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(3)			Penyetelan	Dilakukan	Dengan	Rem	Parkir

Tuas	 penyetel	 (adjusting	 lever)	 dipasang	
bersama	tuas	rem	parkir	(parking	brake	lever)	
pada	 sepatu.	 Salah	 satu	 ujung	 tuas	 penyetel	
dihubungkan	 dengan	 sepatu	 rem	 melalui	
sebuah	pegas	dan	ujung	lainnya	dihubungkan	
dengan	sekrup	penyetel	yang	bersatu	dengan	
strut	rem	parkir	(parking	brake	shoe	strut),

•   Cara Kerja
Bila	 rem	 parking	 bekerja,	 maka	 tuas	 akan	
tertarik	ke	kiri.	Pada	saat	yang	bersamaan,	tuas	
penyetel	berputar	searah	jarum	jam	mengelilingi	
pin dimana sepatu itu terkait, memutarkan mur 
penyetel

{a)			Celah	Sepatu	Rem	Lebih	Besar	Dari	Standar

Bila	tuas	rem	parkir	ditarik,	maka	tuas	penyetel	
akan	 bergerak	 jauh	 melebihi	 jarak	 dari	 gigi	
berikut	pada	mur	penyetel.

Bila tuas rem parkir dibebaskan maka tuas 
penyetel	juga	turun.	Dan	ini	akan	menyebabkan	
mur	 penyetel	 berputar	 dan	 penyetel	 celah	
sepatu. 

(b)			Celah	Sepatu	Rem	Normal

Bila	tuas	rem	parkir	ditarik.	maka	tuas	penyetel	
hanya	akan	bergerak	sedikit	dan	tuas	penyetel	
tidak	 dapat	 bergerak	 pada	 gigi	 berikutnya.	
Celah	sepatu	tetap	tidak	berubah.

Tuas	 penyetel	 (adjusting	 lever)	 disusun	
sedemikian	rupa	untuk	berhubungan	dengan	
satu	 gigi	 sekrup	 penyetel	 (adjusting	 screw	
tooth).	Dengan	demikian,	satu	kali	tuas	rem	
parkir	bekerja	hanya	akan	memajukan	mur	
penyetel	 satu	 gigi	 saja,	 mengurangi	 celah	
sepatu	 kira-kira	 0.03	mm,	 sekalipun	 celah	
sepatu	cukup	besar

REFERENSI
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6.   REM CAKRAM

URAIAN

Rem	cakram	(disc	brake)	pada	dasarnya	terdiri	
dari	cakram	yang	terbuat	dari	besi	tuang	(	disc	
rotor	)	yang	berputar	dengan	roda	dan	bahan	
gesek	(dalam	hal	ini	disc	pad)	yang	mendorong	
dan	 menjepit	 cakram.	 Daya	 pengereman	
dihasilkan	oleh	adanya	gesekan	disc	pad	dan	
cakram	(disc).
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Karakteristik	 dari	 cakram	 hanya	 mempunyai	
sedikit	aksi	energi	sendiri	(self	energizing	action),	
daya	 pengereman	 itu	 sedikit	 dipengaruhi	 oleh	
fluktuasi	 koefisien	 gesek	 yang	 menghasilkan	
kestabilan tinggi, Selain itu, karena permukaan 
bidang gesek selalu terkena udara, radiasi 
panasnya	terjamin	baik,	ini	dapat	dan	menjamin	
dari terkena air.

Rem	 cakram	 mempunyai	 batasan	 pembuatan	
pada	 bentuk	 dan	 ukurannya.	 Ukuran	 disc	
pad agak terbatas, dan ini berkaitan dengan 
aksi	 selft-energizing	 limited,	 sehingga	 perlu	
tambahan	 tekanan	 hidraulis	 yang	 lebih	 besar	
untuk	 mendapatkan	 daya	 pengereman	 yang	
efisien.	Juga,	pad	akan	lebih	cepat	aus	dari	pada	
sepatu rem pada rem tromol Tetapi konstruksi 
yang	 sederhana,	 mudah	 pada	 perawatannya	
serta penggantian pad.

Bila	 kendaraan	 berjalan	 pada	 jalan	 yang	
basah	dan	permukaan	singgung	sepatu	dan	
pad	menjadi	basah	karena	terkena	percikan	
air.	Koefisien	gesek	akan	berkurang	karena	
terlumasi	 oleh	 air.	Gejala	 ini	 disebut	 "Water	
Fading",	 Sebaliknya,	 bidang	 gesek	 akan	
mengembalikan	koefisien	gesek	pada	kondisi	
semula	ini	disebut	"Water	Recovery".

Umumnya,	semua	rem	membutuhkan	"Water	
Recovery"	 yang	 baik.	 Tetapi,	 pada	 rem	
tromol kurang menguntungkan dibandingkan 
dengan	 rem	 piringan	 (disc	 brake).	 Pada	
rem piringan, air akan terlontar keluar 
dengan	 adanya	 daya	 sentrifugal.	 Hal	 ini	
yang	membantu	mengurangi	 air	 dan	 dapat	
meningkatkan	 efisiensi	 pengereman	 dan	
water	recovery	yang	baik.

REFERENSI

 

Bab 5 new step 1.indd   298 8/19/2011   3:43:26 AM



CHASSIS - Sistim Rem

299New Step 1 Training Manual

KOMPONEN-KOMPONEN

   Piringan

Umumnya	 cakram	 atau	 piringan	 (disc	 rotor)	
dibuat dari besi tuang dalam bentuk biasa 
(solid)	dan	berlubang-lubang	untuk	ventilasi.	

Tipe	 cakram	 lubang	 terdiri	 dari	 pasangan	
piringan	 yang	 berlubang	 untuk	 rnenjamin	
pendinginan	 yang	 baik,	 kedua-duanya	 untuk	
mencegah	 fading	 dan	 menjamin	 umur	 pad	
lebih	panjang	atau	tahan	lama.

    Pad Rem
Pad	(disc	pad)	biasa	dibuat	campuran	metalic	
liber dan sedikit serbuk besi. Tipe ini disebut 
dengan	"Semi	Metallic	disc	pad".

Pada	pad	diberi	garis	celah	untuk	menunjukan	
Tebal	 pad	 (batas	 yang	 diizinkan).	 Dengan	
demikian	 dapat	 mempermudah	 pengecekan	
keausan pad.

Pada	beberapa	pad.	penggunaan	metalic	plate	
(disebut	dengan	ant-squel	shim)	dipasangkan	
pada	sisi	piston	dari	pad	untuk	mencegah	bunyi	
saat berlaku pengeraman.
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JENIS-JENIS CALIPER

Caliper	 juga	 disebut	 dengan	 cylinder	 body,	
memegang piston-piston dan dilengkapi 
dengan	saluran	dimana	minyak	rem	disalurkan	
ke silinder. Caliper dikelompokan sebagai 
berikut	menurut	jenis	pemasangannya

• Tlpe Fixed Caliper (Double Piston)

• Tipe Floating Caliper (Single Piston)

  Tipe Fixed Calipar (Double Piston)

Caliper dipasangkan tepat pada axle atau strut. 
seperti	 digambarkan	 di	 bawah.	 pemasangan	
Caliper dilengkapi dengan sepasang piston. 
Daya	 pengereman	 didapat	 bila	 pad	 ditekan	
piston	 secara	 hidraulis	 pada	 kedua	 ujung	
piringan	atau	cakram.

Fixed	caliper	adalah	dasar	disain	yang	sangat	
baik	 dan	 dijamin	 dapat	 bekerja	 lebih	 akurat.	
Namun	 demikian	 radiasi	 panasnya	 terbatas	
karena	 silinder	 rem	 berada	 antara	 cakram	
dan	 velg,	 menyebabkan	 sulit	 tercapainya	
pendinginan.	 Untuk	 ini	 membutuhkan	
panambahan	 komponen	 yang	 banyak.	 Untuk	
mengatasi	 hal	 tersebut	 jenis	 caliper	 fixed	 ini	
sudah	Jarang	digunakan.

  Tipe Floating Caliper (Single Piston)

Seperti	 terlihat	 pada	 gambar	 piston	 hanya	
ditempatkan	pada	satu	sisi	Caliper	saja.	Tekanan	
hidraulis	dari	master	silinder	mendorong	piston	
(A)	dan	selanjutnya	menekan

pada	rotor	disc	(cakram),	Pada	saat	yang	sama	
tekanan	hidraulis	menekan	sisi	pad	(reaksi	B)	
ini	 menyebabkan	 Caliper	 bergerak	 ke	 kanan	
dan	 menjepit	 cakram	 dan	 terjadilah	 usaha	
tenaga pengereman.
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Caliper	tipe	floating	dapat	digolongkan	sebagai	
berrikut :

Caliper	 tipe	 semi-floating	 menerima	 tenaga	
pengereman	yang	dibangkitkan	dari	pad	bagian	
luar

Pada	 caliper	 tipe	 full-floating,	 kemampuan	
pengeremannya	dibangkitkan	oleh	kedua	pad	
dengan torque plate.

Caliper	 floating	 banyak	 digunakan	 pada	
kendaraan panumpang modern.

l)		 	Tipe	Semi-floatng	(	Tipe	PS	)

Caliper	dipasangkan	dengan	bantuan	dua	buah	
pen	 pada	 torque	 plate.	 Apabila	 rem	 bekerja	
maka	 body	 bergerak	 masuk	 dengan	 adanya	
gerakan	 piston.	 Tekanan	 pengereman	 yang	
berlaku	 pada	 pad	 bagian	 luar	 diterima	 oleh	
Caliper dan meneruskan momen ke pin pada 
arah	 putaran.	 Kekuatan	 reaksi	 pad	 bagian	
dalam	diterima	langsung	oleh	plate.

Mekanisme	 tipe	 ini	 sangat	 sederhana,	 tipe	
Caliper	 ini	 kemungkinan	 tidak	 berfungsinya	
sangat	 Kecil,	 dan	 memenuhi	 syarat,	 mudah	
perawatan dan memiliki kemampuan 
pengereman, Tipe ini sering digunakan pada 
rem	 cakram	 belakang	 yang	 rem	 parkirnya	
terpasang	di	dalamnya.
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2)		 	Tipe	Full-floating

(1)		Tipe F

Seperti	 diperlihatkan	 pada	 gambar	 di	 bawah,	
tipe	 F	 mempunyai	 Caliper	 yang	 ditunjang	
oleh	 torque	 plate	 sedemikian	 rupa	 sehingga	
memungkinkan	 dapat	 meluncur.	 Arm	 akan	
maju	 dari	 Caliper	 untuk	 memindahkan	 gerak	
piston untuk menekan pad bagian luar.

Tipe	 ini	 membutuhkan	 tempat	 yang	 sedikit	
tetapi	cenderung	lebih	banyak	terseret	dari	tipe	
lainnya	karena	permukaan	 luncur	Caliper	dan	
torque	 plate	 tersembunyi.	 Tipe	 ini	 digunakan	
pada	 disc	 brake	 bagian	 belakang	 untuk	
beberapa model kendaraan.

(2)			Tipe	FS

Caliper tipe ini dipasang dengan menggunakan 
dua	pin	(main	pin	dan	sub	pin)	pada	torque	plate	
yang	dibautkan	pada	Caliper	itu	sendiri,	seperti	
pada gambar, Caliper dan dua pin digerakkan 
sebagai	 satu	 unit	 oleh	 piston.	 Reaksi	 tenaga	
(reaction	lorce	)	dari	inner	dan	outer	pad	diterima	
oleh	torque	plate	dan	dengan	demikian	momen	
(torque)	 tidak	 diteruskan	 ke	 pin.	 Selanjutnya,	
bagian	 yang	 meluncur	 (slicing	 section)	 pada	
Caliper	 (main	 dan	 sub-pin)	 disembunyikan	
seluruhnya.	 Hal	 ini	 merupakan	 design	 yang	
dapat	menambah	keandalan	pada	bagian	 ini.	
Tipe	FS	agak	kurang	terseretnya	dibandingkan	
dengan	 tipe	 F	 dan	 banyak	 digunakan	 pada	
rem-rem	depan	kendaraan	luxury.
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(3)			Tipe	AD

Seperti	 diperlihatkan	 pada	 gambar	 di	 bawah	
ini,	main	pin	pada	 tipe	AD	adalah	press-fitted	
pada torque plate bersamaan dengan sub-pin 
yang	 dlbautkan.	 Stainless	 steep	 plate	 (suatu	
shim	 untuk	 mengurangi	 bunyi,	 antisqueat	
shim)	 dipasang	 pada	 pad	 dan	 bagian	 torque	
plate	 yang	 bersentuhan	 untuk	 mencegah	
suara	 yang	 kurang	 enak	 dan	 keausan	 pad.	
Tipe ini digunakan pada rem depan kendaraan 
penumpang	ukuran	menengah.

(4)			Tipe	PD

Tipe	PD	pada	dasamya	sama	dengan	tipe	AD	
Kecuali	pada	main	dan	sub-pin	saja	yang	dibaut	
pada torque plate. Tipe PD ini digunakan pada 
rem	depan	kendaraan	penumpang	yang	kecil.
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PENYETELAN OTOMATIS CELAH ROTOR 
DENGAN PAD

   Uraian

Bila	 pad	 menjadi	 tipis	 karena	 aus,	 maka	
cairan	 antara	 rotor	 dan	 pad	 bertambah	 dan	
memerlukan	 langkah	 pedal	 yang	 lebih	 besar.	
Selanjutnya,	 rem	 cakram	 selalu	 memerlukan	
suatu	 mekanisme	 penyetelan	 celah	 secara	
otomatis	 dengan	 mekanisme	 penyetelan	
tipe	 piston	 seal	 (piston	 seal	 type	 adjusting	
mechanism).

   Cara Kerja

(1)  Celah Normal (Keausan Pad Tidak Ada)
Penyetel	celah	otomatis	 termasuk	piston	seal	
yang	disatukan	dalam	silinder.	 ini	mempunyai	
dua	 fungsi,	 menutup	 piston	 untuk	 mencegah	
kebocoran	 minyak	 rem	 dari	 dalam	 silinder,	
dan bila rem dioperasikan dan piston bergerak 
dengan	adanya	tekanan	hidraulis,	maka	piston	
seal membentuk elastis seperti dalam gambar. 
Bila	pedal	rem	dibebaskan	dan	tekanan	hidraulis	
menjadi	 berkurang,	 piston	 seal	 kembali	 pada	
bentuknya	semula	dan	menarik	piston	kembali.	
Hasilnya	 bentuk	 celah	 asli	 disc-rotor	 dengan	
pad	telah	diatur.

(2)   Celah Terlalu Besar (Pad Aus)
Blla	 pad	 menjadi	 tipis	 karena	 aus,	 maka	
celah	 bertambah,	 dengan	 demikian	 piston	
bergerak	 dengan	 jarak	 yang	 lebih	 jauh	 bila	
rem	dioperasikan,	Hal	ini	menyebabkan	piston	
mulai	 meluncur	 dalam	 hubungannya	 dengan	
piston	 seal,	 dan	 seal	 telah	 mencapai	 batas	
deformasinya.	 Peluncuran	 ini	 akan	 berhenti	
bila	 pad	menyentuh	 rotor	 dan	piston	berhenti	
bergerak.

Bila pedal dibebaskan, maka piston kembali 
dengan	 Jarak	 yang	 sama	 sebesar	 deformasi	
piston	seal,	dan	celah	normal	telah	diperbaiki.
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 PENGGANTI PAD REM PIRINGAN

Harap	lihat	pada	“Pemeriksaan	Pad	Rem"		dalam	"Pre-delivery	Service	dan	Perawatan	berkala"	
dalam	TEAM	Training	Manu		Step	1.	Vol	III	(Pub.	No.	TTM	103).
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7.    REM PARKIR

URAIAN

Rem	parkir	(parking	brake)	terutama	digunakan	
untuk parkir kendaraan. Kendaraan penumpang 
dan	 kendaraan	 niaga	 yang	 kecil	 mempunyai	
rem	parkir	 tipe	roda	belakang	(rem	kaki)	atau	
rem	parkir	ekslusif	yang	dihubungkan	dengan	
roda-roda belakang,

Kendaraan	 Niaga	 yang	 besar	 menggunakan	
rem	 parkir	 tipe	 center	 brake	 yang	 dipasang	
antara	propeller	shaft	dan	transmisi.

Sistem	 rem	 parkir	 terdiri	 dari	 tuas	 rem,	 stick	
atau pedal, kabel atau tipe mekanisme 
batang	(rod)	dan	tromol	rem	dan	sepatu	yang	
membangkitkan	daya	pengereman.
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CARA KERJA

Mekanisme	kerja	(operating	mechanism)	pada	
rem	parkir	pada	dasarnya	sama	untuk	tipe	rem	
parkir	belakang	dan	tipe	center	brake.	Tuas	rem	
parkir ditempatkan berdekatan dengan tempat 
duduk pengemudi. Dengan menarik tuas rem 
parker,	maka	 rem	bekerja	melalui	 kabel	 yang	
dihubungkan	dengan	tuas.

Ada beberapa tipe tuas rem parkir seperti 
diperlihatkan	 di	 bawah	 ini,	 yang	 digunakan	
tergantung pada design tempat duduk 
pengemudi	dan	sistem	kerja	yang	dikehendaki.

Tuas	 rem	 parkir	 dilengkapi	 dengan	 ratchet	
untuk mengatur tuas pada suatu posisi 
pengetesan. Pada beberapa tuas rem parkir, 
mur	 penyetelannya	 dekat	 dengan	 tuas	 rem,	
dengan	demikian	panyetelan	 jarak	tuas	dapat	
dengan	mudah	disetel.

Kabel	 rem	parkir	memindahkan	gerakan	 tuas	
ke	tromol	rem	sub-assembly.	Pada	rem	parkir	
roda	 belakang,	 dibagian	 tengah	 kabel	 diberi	
equalizer	 untuk	 menyamakan	 daya	 kerjanya	
tuas pada kedua roda-roda.

Tuas	intermediate	(intermediate	lever)	dipasang	
untuk	menambah	daya	pengoparasian.
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BODI REM PARKIR

   Rem Parkir Tipe Roda Belakang

Bodi	rem	parkir	dikelompokan	menjadi	dua	tipe	
structural	bergantung	pada	andilnya	tromol	rem	
atau	 piringan	 rem	 (rem	 kaki)	 atau	 komponen	
rem	yang	terpisah.

1	)			Pelayanan	Rem	Tipe	Sharing	(Rem	Kaki)

Tipe rem parkir ini digabungkan dengan rem 
kaki.	Hubungannya	dilakukan	secara	mekanik	
pada	sepatu	rem	di	kendaraan	yang	mempunyai	
tromol	rem	atau	pada	piston	pada	mobil	yang	
menggunakan	disc	brake.

(1)			Kendaraan	dengan	Tromol

Pada tipe rem parkir ini, sepatu rem akan 
mengembang	oleh	tuas	sepatu	rem	dan	shoe	
strut	(lihat	gambar).	Kabel	rem	parkir	dipasang	
pada	tuas	sepatu	rem,	dan	daya	kerja	dari	tuas	
rem	parkir	dipindahkan	melalui	kabel	rem	parkir	
ke tuas sepatu rem.

(2)			Kendaraan	Dengan	Rem	Piringan

Dalam tipe rem parkir ini, mekanisme rem 
parkir disatukan dalam kaliper rem piringan. 
Seperti	pada	gambar	di	bawah,	gerakan	 tuas	
menyebabkan	poros	tuas	(lever	shaft)	berputar	
menyebabkan	 spindle	 menggerakkan	 piston.	
Hasilnya,	pad	terdorong	menekan	rotor	piringan	
(disc	rotor).

Pad	menjadi	aus	dan	langkah	rem	parkir	akan	
bertambah.	Dengan	alasan	ini,	maka	dilengkapi	
mekanisme	 penyetelan	 otomatis	 pada	
mekanisme	rem	parkir	untuk	menjaga	langkah	
spindle agar tetap konstan setiap waktu.
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2) TIPE Rem Parkir Devoted
Pada tipe rem parkir ini, tromol rem parkir 
terpisah	 dari	 rem	 piringan	 belakang.	 Seperti	
pada	gambar.	Cara	kerjanya	sama	dengan	tipe	
rem parkir seperti pada tromol rem

 Tipe Center Brake

Tipe	center	brake	 ini	banyak	digunakan	pada	
kendaraan	 komersil.	 Tipe	 ini	 salah	 satu	 dari	
tipe rem tromol tetapi dipasang antara bagian 
belakang transmisi dan bagian depan propeller 
shaft.

Pada	 rem	 parkir	 tipe	 center	 brake	 ini	 daya	
pengeremannya	terjadi	pada	saat	sepatu	rem	
yang	diam	ditekan	dari	bagian	dalam	terhadap	
tromol	 yang	 berputar	 bersama	 out	 put	 shaft	
transmisi	dan	propeller	shaft

Tipe	 rem	 ini	 sistem	 kerjanya	 hampir	 sama	
dengan	rem	parkir	tipe	sharing	pada	kendaraan	
yang	menggunakan	rem	tromol
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