
Langkah Mudah Merawat Ban 

 

Pengecekan mobil sebelum berkendara memang penting, apalagi jika digunakan jalan-jalan 

bersama keluarga, dengan jarak yang cukup jauh. Biasanya, pengendara hanya mengecek di bagian 

oli, air radiator, air wiper, dan bensin saja. Tidak sampai mengencek kondisi ban, dimana kulit 

bundar ini juga menjadi faktor penting dalam kenyamanan berkendara.  

Mengecek kondisi ban sangat penting dan harus dilakukan, tidak hanya melihat tekanan angin 

didalamnya, tetapi juga mengecek ‘rambut’ ban, serta melihat secara fisik apakah ada benjolan 

atau tidak.  

Nah, ada satu hal lagi yang sering luput diperhatikan oleh para pengendara mobil. Hal tersebut 

adalah mengganti posisi ban mobil.  

Dilansir dari salah satu media, mengganti posisi ban mobil harus dilakukan agar keempat ban yang 

digunakan memiliki umur yang cukup panjang serta mengurangi keausan pada posisi ban tertentu. 

Perlu diketahui bahwa cara penggantian ini hanya bisa dilakukan dengan catatan. Yaitu, ban 

berukuran sama di empat sisi, lalu tidak ‘unidirectional’ atau ban hanya bisa bergerak ke satu sisi 

saja untuk hasil sempurna.  

Front Wheel Drive 

Mobil dengan sistem penggerak roda depan di Indonesia salah satunya adalah Suzuki Ertiga. Cara 

mengganti posisi ban pada mobil dengan penggerak roda depan ini cukup mudah, ban yang berada 

di depan dipindah ke belakang dengan posisi yang sama (kanan depan jadi kanan belakang), lalu 

ban belakang dipindah ke posisi yang berlawanan (kanan belakang jadi kiri depan).  

Rear Wheel Drive 

Cara penggantiannya sama dengan penggerak roda depan, dimana ban belakang dipindah ke depan 

dengan posisi yang sama, lalu ban depan diubah posisi di bagian belakang (kanan depan menjadi 

kiri belakang, kiri depan menjadi kanan belakang).   

All Wheel Drive 

Karena mobil dengan sistem ini menggunakan semua ban sebagai, maka cara penggantian 

posisinya adalah dengan langsung mengganti semua posisinya. Ban depan kanan ke belakang kiri, 

ban depan kiri dipindah ke belakang kanan, ban belakang kiri ke depan kanan, dan ban belakang 

kanan ke depan kiri.  

Diatas adalah tiga langkah mudah untuk menjaga ban mobil anda agar tetap awet dan sebisa 

mungkin mengurangi tingkat keausan mobil. Hal ini setidaknya harus dilakukan antara 4.000 km, 

hingga 8.000 km, agar tetap terjaga kualitas ban tersebut.  

 

https://www.caranddriver.com/features/a26535169/how-often-to-rotate-tires/
http://p2mmesin.com/pages/technical-training
https://www.rajamobil.com/dijual-suzuki-ertiga-baru-jakarta-365.htm

