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ABSTRAK 

Pelaksanaan  program  ini  dilatarbelakangi  adanya  proses  pengecatan  yang 

dilakukan  oleh para tukang cat atau masyarakat. Proses pengecatan ini masih 

bersifat konvensional. Alat yang ada kurang memberikan wacana perkembangan 

teknologi  sehingga  efektivitas,  efisiensi  dan  keergonomisan  belum  terpenuhi. 

Tujuan dari pelaksanaan program ini ialah merancang, membuat dan melakukan 

uji kinerja rol cat tembok sistem kerja kontinu. Metode yang  digunakan   ialah 

metode rancang bangun. Bahan yang digunakan ialah plat eyser, plat siku, plat 

strip,  plat  seng(Zn),  plastik,  busa  dan  lain-lain.  Proses  pembuatan  alat  ini 

meliputi  pengerolan,  pengguntingan,  penekukan,  pengelasan,  pengeboran  dan 

penggerindaan. Alat  dan   mesin  yang  digunakan  ialah  ragum,  penggores, 

penggaris, mesin tekuk, bor, pengerol,  gunting plat, las, dan lain-lain. Tempat 

pembuatan alat ini di bengkel fitting dan fabrikasi  Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Yogyakarta. Hasil pelaksanaan program ini ialah prototype rol cat tembok 

sistem  kerja  kontinu.  Perancangan  dan  pembuatan  alat  ini  ialah  konsep 

pembuatan, desain dan alternatif, kelompok kerja, klasifikasi, rencana proses, 

model proses,  model ekonomis, suku cadang. Alat ini mampu mengecat tembok 

ketinggian empat meter dengan daya 60 Watt dan voltase 220 V. 
 

Kata Kunci : rol cat tembok, sistem kontinu 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Latar belakang masalah 

Perkembangan teknologi telah banyak merubah kondisi masyarakat. Dengan 

teknologi   masyarakat  semakin  mudah  untuk  melakukan  segala  aktivitasnya. 

Semakin tinggi teknologi  yang dimiliki oleh suatu bangsa maka akan semakin 

tinggi pula tingkat kemajuan  masyarakatnya. Banyak hal yang akan dilakukan 

oleh masyarakat dengan bantuan  perkembangan teknologi. Teknologi yang ada 

harus dapat dimanfaatkan baik oleh masyarakat. Dalam penggunaannya 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 

Penerapan teknologi  yang  terlalu  tinggi  pada  masyarakat  yang  memiliki 

tingkat pengetahuan tentang teknologi yang masih rendah. Kondisi ini 

menyebabkan   teknologi   tidak   dapat   dimanfaatkan   secara   optimal.   Bahkan 

teknologi tidak  dapat dimanfaatkan karena tidak adanya sumber daya manusia 

yang mampu  mengoperasikannya. Demikian pula sebaliknya, pada masyarakat 

yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan meninggalkan teknologi yang 

sudah tidak up to date. 

Mereka beralih pada teknologi yang lebih baik dan lebih canggih. Dengan 

demikian teknologi harus dapat dipakai dan dipahami. Pemahaman ini baik oleh 

penggunanya  maupun   pembuatnya.  Teknologi  itu  dapat  dikatakan  sebagai 

teknologi tepat guna. Dengan teknologi  tepat guna maka suatu kegiatan atau 
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pekerjaan akan dapat terlaksana dengan baik. Tidak menghabiskan tenaga dan 

biaya yang banyak. 

Pada masyarakat  yang  semakin  banyak  dan  terus  berkembang  kegiatan 

pembangunan sarana dan prasarana masyarakat. Masyarakat akan terus 

melakukan dalam rangka pemenuhan salah satu kebutuhan primer. Kebutuhan 

primer manusia  tersebut yaitu kebutuhan papan. Masyarakat akan membangun 

dan memperbaiki rumah-rumah dengan pengecatan. 

Pengecatan  pada  gedung-gedung,  sekolah,  kantor  dan  lain  sebagainya 

sebagai  tempat mereka melakukan aktifitas hidupnya. Untuk memperindah dan 

menambah daya tahan tempat-tempat tersebut maka tempat tersebut harus dicat. 

Pekerjaan pengecatan rumah dan  gedung banyak sekali alat bantu yang telah 

dibuat.   Alat   tersebut   untuk   mempermudah   pekerjaan   pengecatan.   Sistem 

pengecatan  dilakukan  mulai  penggunaan  dari  kuas  cat,  rol  pengecat  sampai 

dengan spray pengecat. Pada proses manual kurang memberikan hasil pengecatan 

yang maksimal (1). 

Pekerjaan pengecatan dinding biasanya dilakukan dengan menggunakan rol 

pengecat.   Apabila  dinding  yang  dicat  tidak  terlalu  tinggi  maka  rol  dapat 

dioperasikan  langsung  tanpa  perlu  adanya  batang  penyambung.  Pekerja  dapat 

mengambil  cat  dengan  mudah  apabila  cat  pada  rol  telah  mengering.  Apabila 

dinding yang akan dicat lebih tinggi dari dua meter  maka pekerja memerlukan 

batang penyambung atau naik tangga. Hal ini dilakukan untuk mengecat dinding 

pada tempat yang tinggi. Aktivitas tersebut akan merepotkan pekerja.  Pekerja 

mengambil cat kembali setelah rol mengering karena harus menurunkan batang 

dan   menaikkan   batang   pada   saat   mengecat.   Dengan   demikian   pekerjaan 

pengecatan menjadi kurang efektif dan efisien. 

Dengan kondisi-kondisi  yang  disebutkan  di  atas  maka  diperlukan  suatu 

rekayasa. Rekayasa  dilakukan  terhadap  cara  dan  alat  pengecatan  sehingga 

pekerjaan pengecatan dapat  menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk itu, kami 

merencanakan suatu model alat rol pengecat yang lebih baik. Alat tersebut dapat 

mengatasi semua masalah-masalah yang telah disebutkan diatas. 

Alat tersebut kami beri nama “rol cat tembok sistem kerja kontinu”. Pada 

alat ini akan terdapat wadah cat yang cukup besar. Dengan alat ini operator  tidak 

perlu beberapa kali mencampur cat selama proses pengecatan. Alat ini dilengkapi 

dengan pengaduk. Pengaduk cat agar pigmen dalam cat dapat tercampur dengan 

baik. Rol cat dan pompa penekan cat mengalirkan cat dari tabung cat ke rol cat. 

Pekerja  tidak  perlu  menaikkan  dan  menurunkan  rol  cat  untuk  membasahi  rol 

dengan cat yang baru. Dengan alat ini mampu pengaplikasian cat  pada dinding 

akan menjadi lebih rata. Alat ini dirancang agar cat membasahi rol secara merata 

secara terus-menerus (kontinu). 
 

Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah sebagaimana yang telah dipaparkan diatas maka 

beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana merancang dan membuat alat pengecat tembok sistem kontinu ? 
2. Bagaimana Prinsip Kerja alat yang telah dibuat ? 

 
Tujuan Kegiatan 

Pelaksanaan program ini bertujuan untuk : 
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1. Merancang dan membuat Alat pengecat tembok sistem kontinu ? 

2. Mengetahui kinerja alat pengecat tembok sistem kontinu ? 

 
Manfaat 

Adapun berbagai manfaat yang didapat dari pembuatan rol cat tembok 

sistem kerja kontinu sebagai berikut : 
1. Manfaat Bagi Mahasiswa 

a. Dapat  menerapkan  ilmu  yang  diperoleh  dibangku  kuliah  kedalam 

bentuk aplikasi nyata. 

b. Dapat menuangkan gagasan kreatif sebagai pemecahan dalam 

mengatasi masalah teknologi yang ada dimasyarakat. 

c. Sebagai upaya pengabdian pada masyarakat tentang dampak 

perkembangan teknologi 

2. Manfaat Bagi Pengecat (tukang cat tembok) 

a. Dapat meningkatkan kapasitas pengecatan, sehingga mampu 

meningkatkan nilai produktivitas kerja. 

b. Membantu dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi dan ergonomis 

pada proses pengecatan tembok. 

c. Dapat mempercepat proses pengecatan pada tembok. 

3. Manfaat bagi dunia pendidikan 

a. Sebagai wacana dalam pengembangan teknologi yang lebih maju dan 

berdaya guna bagi dunia pendidikan. 

b. Memberikan  kontribusi  yang  positif  terhadap  pengembangan  dan 

pemberdayaan teknologi bagi dunia pendidikan. 

 
Konsep umum pembuatan rol cat tembok sistem kerja kontinu 

Proses  pembuatan  rol  cat  tembok  sistem  kerja  kontinu  sebagian  besar 

komponen  yang  digunakan  terbuat  dari  logam,  baik  ferro  maupun  nonferro. 

Proses pembuatan suatu alat dengan logam ini, sangat berpengaruh penting dalam 

perkembangan  teknologi  mekanik  karena  logam  memiliki  sifat  yang  fleksibel 

dalam proses pembentukan (2). mulai dari bahan sampai menjadi suatu alat atau 

mesin seperti : batangan, lembaran atau plat, tabung atau pipa dan lain sebagainya. 

Pada proses pembuatan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua cara 

yaitu : 

1. Proses deformasi plastik, pada proses pembentukan ini volume dan massa 

logam tetap  serta logam dapat bergerak dari tempat yang satu ke tempat 

yang lain untuk mencapai bentuk yang diinginkan. 

2. Proses  pemesinan,  pada  proses  pembentukan  sistem  ini  untuk  mencapai 

bentuk yang sesuai dengan rencana kita dapat dilakukan dengan 

menghilangkan bagian-bagian tertentu pada logam. 

Beberapa  proses  pembentukan  secara  deformasi  plastik  telah  banyak 

dikembangkan. Namun, beberapa proses pembentukan tersebut masih 

dikelompokkan  menjadi  5  (lima)  kelompok  yaitu  proses  pembentukan  tipe- 

penekanan  langsung,   proses pembentukan tipe-penekanan tak langsung, proses 

pembentukan tipe-tarik, penekukan dan pengguntingan (3). 

Proses penekanan langsung merupakan proses penekanan, dimana gaya yang 

bekerja secara langsung dikenakan pada permukaan benda kerja dan logam yang 

bergerak tegak langsung dengan arah tekanan. Sedangkan pada proses penekanan 
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langsung tak langsung, gaya tekan tak langsung timbul akibat reaksi antara benda 

kerja  dengan  cetakan  yang  mencapai  nilai  tinggi.  Pada proses  penekanan 

langsung tak langsung ini biasanya terjadi gaya tarik pada saat pembentukan, 

dimana logam mengalir akibat keadaan tegangan kombinasi yang melibatkan gaya 
tarik yang tinggi. Proses  penekukan terjadi adanya momen lembaran atau plat 

selama proses pembentukan berlangsung. Sedangkan proses pengguntingan terjadi 

karena adanya gaya geser (gaya gunting) yang cukup  besar untuk memotong 
logam pada bidang geser. 

Proses pemesinan merupakan proses pembentukan suatu benda dengan jalan 

menghilangkan  bagian-bagian  tertentu  pada  suatu  logam.  Dengan  proses  ini 

bentuk  yang  dihasilkan,  biasanya  lebih  rumit  dengan  memperhatikan  tingkat 

kekasaran  (kehalusan),  toleransi  dimensi  yang  tinggi,  ketelitian  dimensi  dan 

geometri yang dihasilkan. Beberapa  indikasi tersebut tergantung dari keserasian 

antara  permukaan  benda  kerja  dengan  gerakan   pisau  pemotong.  Suatu  alat 

perkakas mampu menghasilkan permukaan dengan 2 (dua) cara yaitu : 

1. Menggunakan perkakas pembentuk yang sesuai dengan bentuk benda yang 

akan diproduksi. 

2. Menggerakkan perkakas potong ke atau dari benda kerja. 

Dengan  demikian  proses  pembentukan  dengan  deformasi  plastik  dan 

pemesinan logam sangat berperan pada konsep pembuatan alat atau mesin. Secara 

umum  konsep  pembuatan  rol  cat  tembok  dapat  dilihat  pada  gambar  1  pada 

halaman berikutnya. 

Diagram alir tersebut  tentang konsep pembuatan rol cat tembok sistem kerja 

kontinu mulai dari konsep awal pembuatan, desain dan alternatif perbagian, model 

ekonomis. Konsep pembuatan meliputi : kekuatan bahan dan alat, sifat kelelahan 

bahan (fatik), berat bahan dan lain-lain. Desain dan alternatif perbagian meliputi : 

bahan, ukuran, bentuk dan lain sebagainya. Sedangkan model ekonomis meliputi : 

fungsi waktu, fungsi beaya, perkakas dan lain-lain (7). 

Secara keseluruhan konsep pembuatan rol cat tembok sistem kerja kontinu 

sangat berpengaruh pada struktur dan sistematika kerja pembuatan rol cat tembok. 

Struktur dan sistematika kerja ini diperlukan karena sebagai acuan atau referensi 

pembuatan rol cat tembok(2,3,11,13). 

 
METODE PENELITIAN 

 

Pelaksanaan program ini dilaksanakan di bengkel Fitting dan Fabrikasi Fakultas 

Teknik  Universitas Negeri Yogyakarta. Waktu pelaksanaan mulai bulan April 
sampai dengan Oktober 2005. 

 
Tabel 1.   Tabel spesifikasi bahan pada proses pembuatan rol cat tembok(12,13) 

 
NO NAMA BAHAN UKURAN JUMLAH 

1 Rol cat Plastik, Busa Diameter 50 mm 1 buah 
2 Pipa stainless stainless Diameter 8 mm 1 buah 

   Panjang 1000 mm  
3 Motor Motor mesin cuci Motor daya 60 W 1 buah 
4 Selang Fiber dan paduan Diameter 8mm 1 gulung 

   Panjang 6000mm  
5 Pipa bertingkat Plat Panjang 4000mm 1 set 
6 Saklar Plastik Lebar 40 mm 1 buah 
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Tinggi 55 mm 

7 Kabel Karet dan tembaga Panjang 180 mm 
Panjang 2000 mm 

8 Plat siku Baja lunak Panjang 6000 mm 

Lebar 25 mm 

Tinggi 25 mm 

9 Plat strip Baja lunak Panjang 6000 mm 
Lebar 25 mm 

Tinggi 3 mm 

10 Peredam karet Diameter 55 mm 

Tinggi 55 mm 

 
2 buah 

 
1 lonjor 
 

 
1 lonjor 
 

 
1 buah 

11 Tutup rol Alumunium standar 2 buah 

12 Tabung cat Plat seng (Zn) Diameter 260 mm 

Tinggi 415 mm 

1 buah 

13 Roda penggerak Baja, plat, karet standar 4 buah 

14 Handel pegangan Pipa AL Diameter 25 mm 

Panjang 260 mm 

1 buah 

15 Pompa AL dan paduan standar 1 buah 

 

Tabel alat perkakas pada proses pembuatan rol cat tembok 

 
NO NAMA ALAT JUMLAH KETERANGAN 

1 Penyiku 1 buah Standar 
2 Jangka sorong 1 buah Standar 
3 Sikat 1 buah Standar 
4 Mistar 1 buah Standar 
5 Penggores 1 buah Standar 
6 Kikir kasar 2 buah Kikir   segi   empat   dan 

   lingkaran 
7 Palu 2 buah standar 
8 Jangka kaki 1 buah standar 
9 Penitik 1 buah standar 
10 Meja datar 1 buah standar 
11 Gergaji 1 buah Standar 
12 Tang 2 buah Tang besar 

   Tang kecil 
13 Kunci 1 set Lengkap 
14 Klem 2 buah Standar 
15 Blok ganjal 5 buah Standar 
16 Ragum 1 buah Standar 
17 Bor spiral 5 buah Diameter 3, 9, 13, 12, 7 
18 Sarung tangan 1pasang Standar 
19 Pakaian kerja 1 buah Standar 
20 kacamata 1 buah Standar 
21 Alat keselamatan las 1 set Lengkap 
22 Kikir halus 1 buah Kikir segi empat 
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 No. paten 493431  
7 Gerinda potong Merk Makita 

  Produsen Makita Corporation 
  Putaran 3800/min 
  Frekuensi 50 – 60 Hz 
  Daya 2000 W ( I = 220 V ) 
  No.seri 62750 E 

8 Gunting Merk GABRO 1 buah 

  Produsen Gale Bros Ltd. England  
  No. bagian 904 492  
  Kapasitas MS = 10 swg 3 – 3 mm  
   ST = 12 swg 2 – 6 mm  
  No.seri 1414  
 

 

 
 
 

Tabel nama mesin dan spesifikasinya (13) 

 
NO NAMA MESIN  SPESIFIKASI MESIN JUMLAH 

1 Bor (Drilling) Merk MEDDING 1 buah 
  Produsen England  
  No. Inven. FM4 0102  

2 Bor tangan Merk Makita 1 buah 
  putaran 1800/ min  
  frekuensi 50 – 60 Hz  
  Daya 360 W ( I = 220 V)  
  No. 976175  

3 Rol Model BSR / 2 / 40 1 buah 
  Produsen England  
  Kapasitas 16 C  
  No. seri G 025 / 15  

4 Las Merk KRJ-180 1 buah 
  Produsen OSAKA TRANSFORMER  
   .CO.LTD. JAPAN  
  Berat 85 Kg  
  Tegangan 180 A(I = 380 V, F=50 Hz)  
  No. seri P 4972 V  

5 Mesin tekuk Merk Edwards Truefold 1 buah 
  Model 3 FT 16 G u/c  
  Kapasitas 1015 x 1.5 mm  
   40 x 16 BG inc  
  No.seri 59079060 B  

6 Gergaji Merk Great Captain 1 buah 
Produsen Murahashi MFG.Co.Ltd. 

Japan. 
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Konsep pembuatan rol cat tembok sistem kerja kontinu. 
 

 

 
Konsep Pembuatan 

Kekuatan 

Sifat Fisik 

Berat, dll. 
 
 

Desain dan Alternatif 

perbagian 
 

* Bahan 

* Ukuran 

* Bentuk, dll. 

 
Kelompok 

Kerja 

 
 
 
 
 

Sistem Perancangan 

Proses 
 
 
 
 
 
 

Klasifikasi dan Kode 

perbagian 
 

 
 
 

Rencana Proses 
 
 

 
Bahan / Model 

Proses 
 
 
 
 

Bahan Konfigurasi 

Proses 
 

 
 

Model Ekonomis 

Fungsi Waktu 

Fungsi Beaya 

Perkakas, dll. 
 
 

Suku Cadang 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil dari pelaksanaan program ini ialah prototype rol cat tembok. Adapun secara 

ilustrasi dapat dilihat di bawah ini : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pembahasan : 

1. Proses perancangan dan pembuatan rol cat tembok sistem kerja kontinu. 

Perancangan alat ini  didasarkan pada spesifikasi teknik desain (11). Sedangkan 

konsep pembuatan alat ini seperti  diagram alir di halaman berikutnya. Proses 

pembuatan  ini  meliputi  pengerolan,   pengguntingan,  penekukan,  pengelasan, 

pengeboran dan penggerindaan. 

Proses pengerolan, proses ini dilakukan dengan cara melewatkan pada logam 

melalui celah antara rol yang bekerja. Proses ini memanfaatkan gaya tekan antar 

rol,  komponen  yang  ada  pada  sistem  ini  ialah  rol  dengan  berbagai  ukuran, 

bantalan rol, dan rumah untuk semua komponen tersebut (2). Proses pengerolan 

ini  digunakan  untuk  membuat  setengah  lingkaran   dan  tutup  tabung  pada 

konstruksi alat. 

Proses pengguntingan ialah suatu proses pemisahan logam dengan dua buah pisau 

pemisah yang bergerak secara berkebalikan. Pada proses pembentukan ini, logam 

yang  bersentuhan  dengan  pisau  mengalami  deformasi  plastik  sehingga  terjadi 

keretakan awal. Jarak antar pisau  merupakan variabel yang sangat penting pada 

proses pengguntingan, variabel ini mampu  menghasilkan bekas guntingan yang 

beragam. Celah yang tepat akan menghasilkan patahan  yang halus, celah yang 

sempit akan menghasilkan patahan yang kasar sedangkan untuk celah yang besar 

atau dengan kata lain longgar menghasilkan patahan yang bergerigi. Gaya yang 

bekerja pada proses pengguntingan adalah gaya geser. Adanya gaya geser ini 

mampu memisahkan dua logam tipis (plat) dengan memanfaatkan persinggungan 

celah sempit antar  pisau  pemotong. Dengan mengabaikan gaya gesek yang ada, 

kita dapat menghitung besarnya gaya potong maksimum. 

Pada proses penekukan berfungsi untuk menghasilkan lengkungan. Benda yang 

semula  lurus  diubah  menjadi  lengkung.  Penekukan  ini  sering  dilakukan  pada 

pembentukan profil siku. Profil siku digunakan pada klem atau penahan. Variabel 

yang sangat berpengaruh pada proses ini ialah jari-jari lengkukangan cekung atau 

permukaan  pada  penekukan.  Pada  penekukan  elastik  dibawah  batas  elastik, 

regangan melalui pertengahan tebal pada smbu natural. Penekukan  plastik diats 
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batas elastik, sumbu netral bergeser lebih dekat kepermukaan dalam lengkungan 

pada saat proses penekukan dilakukan. 

Proses  penekukan   harus   memperhatikan   dimensi   atau   ukuran   yang   ada. 

Pemotongan bahan sangat berperan pada hasil penekukan. Besarnya ukuran perlu 

adanya perhitungan awal  sebelum melakukan pemotongan bahan. Gejala yang 

muncul pada proses penekukan yaitu  adanya gaya balikan pegas (springback). 

Gaya   ini   memepengaruhi   besarnya   ukuran   pada   hasil   penekukan.   Proses 

penekukan  sebaiknya  kita  melebihkan  sudut.  Misalnya,  besarnya  sudut  yang 

dikehendaki 80 derajat maka kita menekuk + 85 derajat. 5 derajat digunakan 

untuk mengatasi adanya gaya balikan pegas (2). 

Definisi dari las ialah suatu metode yang digunakan untuk menyambung dua 

benda padat atau lebih dengan jalan mencairkan melalui pemanasan (3,4). Salah 

satu jenis pengelasan cair adalah pengelasan dengan busur nyala listrik terlindung 

(shielded   metal   arc   welding-SMAW).   Pengelasan   jenis   ini   terjadi   proses 

penyambungan  logam karena  adanya  dua  metal  yang  bersifat  konduktif  yang 

cukup padat. Tegangan yang cukup rendah akan menghasilkan loncatan elektron. 

Loncatan elektron menimbulkan panas yang sangat tinggi sampai diatas 9.000 

derajat  fareinheit  (50.000derajat  celcius).  Panas  yang  tinggi  tersebut  dengan 

mudah mencairkan kedua logam yang akan di sambung. Besarnya tegangan listrik 

yang digunakan berkisar 10 – 500 A dan arus yang di gunakan berkisar 17 – 45 V 

(3,4). 

Sebagian besar komponen suatu alat atau mesin memerlukan proses pengeboran. 

Proses pengeboran merupakan suatu proses pembuatan lubang dengan 

menggunakan mesin bor (Drill machine). 

Penggerindaan merupakan proses pemisahan atau pengurangan suatu benda kerja, 

biasanya berupa plat tebal berupa strip maupun siku dengan ukuran yang relatif 

panjang agar menjadi pendek. Dalam hal ini pemisahan atau pemotongan dengan 

menggunakan  gerinda  potong yang  mempunyai  mata  gerinda  khusus  untuk 

memotong.  Proses  ini  hampir  sama  dengan  proses  pada  sistem  gunting  yang 

memanfaatkan gaya geser. Namun, untuk material yang keras dan  besar lebih 

cocok menggunakan gerinda potong (6). 
 

2. kinerja  rol cat tembok sistem kerja kontinu. 

Berdasarkan hasil  pengujian  di  bengkel  Fabrikasi  FT-UNY,  alat  ini  mampu 

mengecat tembok dengan jangkauan maksimal 4 meter. Campuran cairan cat yag 

digunakan sesuai dengan  standar industri. Daya yang digunakan 60 Watt dan 

voltase 220 V. 

 
KESIMPULAN 

 

1. Perancangan  disesuaikan  dengan  standar  perancangan  teknik.  Pembuatan 

alat ini meliputi proses pengerolan, pengguntingan, penekukan, pengelasan, 

pengeboran dan penggerindaan. 

2. alat ini mampu mengecat dinding ketinggian 4 meter sesuai standar yang 

diharapkan. Daya yang digunakan 60 Watt dan voltase 220 V. 
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