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Jenis Transportasi Vertikal :  
1.  Eskalator 
2. Travelator 
3. Elevator (US) / Lift (UK) 

4. Dumbwaiter   

Transportasi  Vertikal adalah  
Moda transportasi digunakan untuk mengangkut 

sesuatu benda dari bawah ke atas ataupun 
sebaliknya 



adalah tangga berjalan yang terdiri dari pijakan-
pijakan yang dipasang pada sabuk yang beputar 

secara terus menerus. 

• Digunakan untuk jarak yang 
pendek 

• Digunakan memindahkan 
sejumlah orang dalam jumlah 
besar dan tidak ada interval 
waktu tunggu  

• Pemakaiannya terutama di 
daerah pusat perbelanjaan, 
bandara, sistem transit, pusat 
konvensi, hotel dan fasilitas 
umum lainnya 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bandara
http://id.wikipedia.org/wiki/Hotel


 Eskalator  digerakkan oleh motor listrik yang 
berputar secara tetap dan dilengkapi dengan 
pegangan tangan yang bergerak sama cepatnya 
dengan kecepatan bergeraknya anak tangga/ramp.  

 Kecepatan yang bisa digunakan adalah antara 0,45-
0,60 meter/detik, tetapi dengan rancangan khusus, 
kecepatan eskalator dapat dipercepat di atas 70 
meter/detik. 

 Standard Kemiringan 30o. Kemiringan minimal 10o 
dan kemiringan maksimal = 35o, dengan ketinggian 
maksimal 20 meter.  



1. ESKALATOR  JALUR  TUNGGAL 

 eskalator untuk satu orang berdiri, 
dengan lebar 60 cm – 81 cm 

 dengan kecepatan 0,45 m/det  
kemampuan daya angkut 170 
orang, sedangkan dengan 
kecepatan 0,60 m/det bisa 
mencapai 225 orang 

 untuk bangunan perkantoran dan 
pusat perbelanjaan dengan luas 
lantai 10.000 meter persegi 



2. ESKALATOR  JALUR  GANDA 
 eskalator untuk untuk dua orang berdiri bersama dalam 

satu anak tangga, dengan lebar 100 cm – 120 cm 
 Daya angkut : untuk kecepatan 0,45 m/det adalah 340 

orang, sedangkan dengan kecepatan 0,60 m/det bisa 
mencapai 450 orang 

 untuk bangunan perkantoran dan pusat perbelanjaan 
dengan luas lantai 20.000 meter persegi 



1. Bersilangan 

2. Sejajar  arus berputar 

3. Sejajar arus menerus 



1. Criss Cross 



1. Paralel 



Eskalator 
mempunyai lebih 
dari sepuluh 
komponen utama 
seperti truss, 
motor penggerak, 
sistem transmisi, 
tangga, track 
system, 
balustrade, 
decking, peralatan 
pengaman dan 
sistem kelistrikan 



1. Pendaratan / Landing 

 Floor plate rata dengan lantai akhir dan diberi 
engsel atau dapat dilepaskan untuk jalan ke 
ruang mesin yang berada di bawah floor plates.  

 Comb plate adalah bagian antara floor plate yang 
statis dan anak tangga bergerak.  

 Comb plate ini sedikit miring ke bawah agar 
geriginya tepat berada di antara celah-celah anak 
tangga-anak tangga. Tepi muka gerigi comb plate 
berada dibawah permukaan cleat 



2.  Landasan Penopang / Truss 

 Landasan penopang adalah struktur 

mekanis yang menjembatani ruang antara 

pendaratan bawah dan atas.  

 Landasan penopang pada dasarnya 

adalah kotak berongga yang terbuat dari 

bagian-bagian bersisi dua yang 

digabungkan bersama dengan 

menggunakan sambungan bersilang 

sepanjang bagian dasar dan tepat dibawah 

bagian ujungnya.  

 Ujung-ujung truss tersandar pada 
penopang beton atau baja 



3.  Lintasan 

 Sistem lintasan dibangun di dalam landasan penopang 
untuk mengantarkan rantai anak tangga, yang menarik 
anak tangga melalui loop tidak berujung.  

 Terdapat dua lintasan: satu untuk bagian muka anak 
tangga (yang disebut lintasan roda anak tangga) dan satu 
untuk roda trailer anak tangga (disebut sebagai lintasan 
roda trailer).  

 Perbedaan posisi dari lintasan-lintasan ini menyebabkan 
anak tangga-anak tangga muncul dari bawah comb plate 
untuk membentuk tangga dan menghilang kembali ke 
dalam landasan penopang 



3.  Lintasan 

 Lintasan pembalikan di 
pendaratan atas menggulung 
anak tangga-anak tangga 
mengelilingi bagian ujung dan 
kemudian menggerakkannya 
kembali ke arah yang berbeda.  

 Lintasan overhead berfungsi 
untuk memastikan bahwa roda 
trailer tetap berada di 
tempatnya saat rantai anak 
tangga diputar kembali. 



http://static.howstuffworks.com/flash/escalator-animation.swf 

http://static.howstuffworks.com/flash/escalator-animation.swf
http://static.howstuffworks.com/flash/escalator-animation.swf
http://static.howstuffworks.com/flash/escalator-animation.swf




 Tangga (step) dan handrail digerakkan oleh sebuah motor 
listrik seperti yang terlihat pada sistem transmisi eskalator 
dalam gambar  di atas.  

 Mekanisme berputarnya main axle menggunakan batang 
utama (shaft) driving sprocket yang digerakkan oleh driving 
equipment melalui rantai penggerak driving chain.  

 Sproket penggerak handrail dan tangga menggunakan rantai 
yang terpasang secara terpisah.  

 Ukuran dari tiap roda rantai dan jumlah giginya dirancang 
sesuai dengan keperluan pergerakan eskalator. Semua rantai 
mudah untuk dirakit dan dibongkar serta dijamin kuat. 



Disebut juga : 
Moving Walkway, Moving Sidewalk, Moving Pavement, 

Walkalator, atau  Moveator.  
 

Travelator  
adalah sistem transportasi vertikal didalam bangunan 
gedung untuk memindahkan orang / barang dari satu 

lantai ke satu lantai yang berikutnya. 
 

Travelator ini dipasang pada posisi mendatar (horisontal) 
ataupun miring (inclined) dengan kemiringan 10o – 20o . 



Travelator (horisontal) di Bandara 
Internasional Port Columbus 

Travelator (inclined) di Stasiun Metro Beadry, 
Montreal 

Travelator (horisontal) di Stasiun Metro Bienvenue 
Paris berkecepatan 9 km/jam 



 Kegunaan dari alat transportasi ini 
adalah berfungsi untuk membawa 
barang-barang bawaan yang 
diletakkan di dalam kereta dorong 
(trolley) naik atau turun dari lantai 
satu ke lantai lain.  

 Biasanya terdapat di supermarket, 
mal, stasiun kereta ekspress, dll. 
Dan bila dipasang secara mendatar 
pada satu lantai, berfungsi untuk 
meringankan beban dari orang 
yang berjalan dengan membawa 
barang dan menempuh jarak yang 
relatif jauh.  




