
Mungkin Anda pernah mendengar orang menyebutkan tali kipas  atau VBelt, lalu sebenarnya apa sih 

yang dimaksud dengan VBelt ? Apa fungsi nya?  

Bagi pemakai kendaraan bermotor khususnya mobil ataupun motor matic istilah VBelt ini pasti sudah 

tidak asing lagi, sebab tanpa adanya komponen yang satu ini, beberapa bagian kendaraan tidak dapat 

berfungsi sebagaimana mestinya. Nah maka dari itu, VBelt ini sangatlah penting untuk diketahui. 

VBelt dapat digunakan di setiap mesin bermotor.  

Komponen yang berbentuk seperti tali lingkaran dan terbuat dari bahan karet khusus dan dilapisi 

dengan bahan kampas pada bagian sisi sisinya. itulah ciri fisik VBelt yang dapat kita amati dan ketahui. 

VBelt diguanakan untuk mentransmisikan daya dari poros yang satu ke poros yang lainnya melalui 

pulley yang berputar dengan kecepatan sama atau berbeda. 

VBelt banyak digunakan dikarenakan mudah dalam penangananya dan harganya terjangkau atau 

murah. Selain itu, VBelt juga memiliki keungulan lain di mana VBelt ini akan menghasilhan transmisi 

daya yang besar pada tegangan yang relatif rendah jika dibandingkan dengan transmisi roda gigi 

dan rantai. Selain itu, VBelt bekerja lebih halus dan tak bersuara. VBelt juga memiliki keungulan 

dibandingkan dengan transmisi – transmisi yang lain. Namun bukan berati VBelt tidak memiliki 

kelemahan. Kelemahannya adalah VBelt memiliki kemungkinan untuk terjadinya slip. 

 

 

 

 

 

 

 

Tahu kah Anda, VBelt memiliki kelebihan daripada penggunakan rantai dan sproket. 

Berikut ini adalah kelebihan yang dimiki oleh VBelt: 

 VBelt digunakan untuk mentransmisi daya yang jaraknya relatif jauh. 

 Mampu digunakan untuk putaran tinggi. 

 VBelt relatif lebih murah dibanding dengan element transmisi yang lain. 

 Sisitem operasi menggunakan Vbelt tidak berisik bila kita bandingkan dengan menggunakan 
chain. 

 Mudah dalam aplikasinya. 

 

Pertanyaannya adalah . . . .  

Ada sekian ratusan atau mungkin ribuan jenis VBELT. Bagaimana cara kita menemukan VBelt 

yang sesuai dengan kebutuhan kita? 

Hub kami di . . .  . 
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