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RAGUM
 berfungsi untuk

menjepit benda kerja
secara kuat dan benar, 
artinya penjepitan oleh
ragum tidak boleh
merusak benda kerja

 Untuk menghasilkan
penjepitan yang kuat
maka pada mulut
ragum/rahangnya
dipasangkan baja berigi
sehingga benda kerja
dapat dijepit dengan kuat



RAGUM
CARA KERJA

 Rahang-rahang ragum
digerakkan oleh batang
ulir yang dipasangkan
pada rumah ulir

 Apabila batang ulir
digerakkan/diputar searah
jarum jam, maka rahang
ragum akan menutup, 
tetapi bila diputar
berlawanan dengan arah
jarum jam maka rahang
ragum akan membuka.



RAGUM
PEMASANGAN 

 Pemasangan ragum pada 
meja kerja harus disesuaikan 
dengan tinggi pekerja yang 
akan bekerja.

 Sebagai patokan adalah
apabila ragum dipasang pada
meja kerja, maka tinggi mulut
ragum harus sebatas siku dari
pekerja pada posisi berdiri
sempurna



RAGUM
PELAPISAN RAHANG 
RAGUM

 Guna mengatasi hal itu, 
maka pada saat 
melakukan penjepitan 
benda kerja dengan ragum 
hendaknya rahang ragum 
dilapisi dengan pelapis.

 Pelapis tersebut terbuat
dari bahan yang lunak
seperti baja lunak, pelat
tembaga, karet pejal
dan pelat seng yang 
tebal. 



RAGUM

PENGIKATAN BENDA KERJA POSISI PENJEPITAN BENDA KERJA



PALU (HAMMER)

PALU KERAS PALU LUNAK

Palu keras adalah palu yang kepalanya
terbuat dari baja dengan kadar karbon
sekitar 0,6%.

permukaan kepala palu terbuat dari
bahan lunak seperti plastik, karet, kayu, 
tembaga, timah hitam, dan kulit.



PALU (HAMMER)

PALU KERAS PALU LUNAK

Pemakaian palu keras pada bengkel kerja
bangku atau bengkel kerja mesin adalah
sebagai pemukul pada kerja memotong
dengan pahat, menempa dingin, pada
pekerjaan assembling/perakitan, 
membengkokkan benda kerja, membuat
tanda dan pekerjaan pemukulan lainnya. 

Palu lunak biasanya digunakan sebagai alat
bantu pada pekerjaan pemasangan benda
kerja pada mesin frais, skrap dan merakit
benda kerja pada bengkel perakitan. Di 
samping itu juga banyak digunakan pada
bengkel kerja pelat, bengkel listrik dan
bengkel pipa. 



TANG (PLIER)

TANG KOMBINASI TANG POTONG

digunakan untuk memotong, 
membengkokkan dan menarik atau
memegang benda kerja.

untuk memotong bahan bahan kawat baja
ukuran diameter yang kecil. Di samping itu
juga dapat digunakan sebagai pemotong
kabel



TANG (PLIER)

TANG PEMBULAT TANG PIPA

digunakan untuk membuat lingkaran
atau radius pada benda kerja yang tipis 
atau kawat dengan diameter yang 
kecil. Bentuk rahang-rahang dari tang 
ini adalah bulat, halus dan tirus. 

digunakan untuk pemegang benda kerja
yang berpenampang bulat. Pembukaan
rahangnya dapat diperbesar sesuai dengan
kebutuhan pekerjaan. 



KIKIR

pada bengkel kerja bangku adalah untuk menyayat
permukaan bahan benda kerja sedikit demi sedikit, 
sehingga dapat dihasilkan permukaan benda kerja
yang halus. 



KIKIR

BERDASARKAN PADA JENIS GIGI PEMOTONGNYA

KIKIR BERGIGI TUNGGAL KIKIR  BERGIGI KEMBAR

Kikir dengan gigi potong tunggal digunakan
untuk pemotongan benda kerja secara halus. 
Artinya pemotongan tidak dapat
dilaksanakan secara tepat, tetapi hasil
pengikiran pada permukaan benda kerja
menjadi lebih halus

Kikir dengan dua gigi pemotong yang 
saling bersilangan dapat melakukan
pemotongan secara cepat, tetapi hasil
pengikirannya kasar



GERGAJI TANGAN

fungsi alat ini adalah untuk mempersiapkan bahan bakal yang akan
dikerjakan atau dibuat benda kerja. Prinsip kerja dari gergaji tangan adalah
langkah pemotongan ke arah depan, sedang langkah mundur mata gergaji
tidak melakukan pemotongan.



PAHAT TANGAN

Pahat tangan juga disebut dengan pahat dingin, karena pahat ini
digunakan untuk melakukan pemotongan benda kerja dalam
keadaan dingin.



PAHAT TANGAN

Makin keras bahan yang dipotong makin besar sudut mata potongnya. 
Dengan makin besar sudutnya, berarti makin kuat mata potong pahat
untuk melakukan pemotongan.


