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ABSTRAK
Laporan Proyek Akhir ini membahas perancangan dan pembuatan sepeda
kayuh penggerak dua roda khususnya pada rangka atau frame. Pada proses
perancangan yang diperlukan adalah pertimbangan besarnya daya yang
diperlukan, dengan menganalisa gaya-gaya yang bekerja pada Sepeda Kayuh
Penggerak Dua Roda salah satunya beban pengendara. Selain itu analisa bahan
yang digunakan pada rangka dan kekuatan las sehingga aman digunakan.
Proses pembuatan meliputi persiapan alat, pembuatan pola, pengerjaan
permesinan dan pengelasan. Proses perakitan meliputi merakit semua komponenkomponen untuk mengubah sepeda menjadi penggerak dua roda. Dan terakhir
proses pengecatan meliputi pembersihan komponen, pemberian cat dasar dan
dempul dilanjutkan dengan pengecatan primer.
Model rangka Sepeda Kayuh Penggerak Dua Roda ini mengikuti transmisi
yang digunakan untuk menghubungkan daya dari roda belakang menuju roda
depan, sehingga roda depan dan belakang dapat berputar bersamaan.

Kata kunci: sepeda kayuh penggerak dua roda, rangka.
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