
                                                                                                                       

 

 

 

IVECO berpartisipasi di GIICOMVEC 2018   
 

IVECO memamerkan serangkaian kendaraan komersialnya di GAIKINDO Indonesia International 
Commercial Vehicle Expo [GIICOMVEC] 2018, yang berlangsung dari tanggal 1 sampai 4 Maret di 
Jakarta Convention Center. 
 
Jakarta, 1 Maret 2018  
 
IVECO memberikan penawaran produknya di Indonesia pada GIICOMVEC 2018. Dalam pameran 
tersebut, IVECO memamerkan truk heavy-duty dan super-heavy-duty dengan model Trakker, 
ASTRA, dan 682. 
 
IVECO Trakker, yang dipamerkan dalam konfigurasi 6x4 rigid (380 hp), dirancang untuk misi off-road 
paling ekstrem seperti penggalian dan konstruksi. Trakker diciptakan untuk menahan tekanan terus 
menerus dan memberikan performa yang sangat kuat dengan Total Biaya Kepemilikan yang rendah.  
 
IVECO ASTRA, yang dipamerkan dalam konfigurasi 4x4 rigid (540 hp), dirancang untuk penggunaan 
di medan off-road yang berat, seperti migas, pertambangan, penggalian, konstruksi berat, 
pengangkutan berat, dan penggunaan khusus. 
 
Kendaraan off-road heavy duty yang khas, IVECO 682, menawarkan solusi untuk setiap misi, di 
jalan, dan dalam kondisi off-road yang sulit. Varian 4x2 (GCW 42 ton) yang baru untuk model tractor 
head tersebut dilengkapi dengan mesin Cursor 9 290-hp. Ini adalah truk heavy-duty untuk 
pengangkutan dan distribusi jarak dekat dan menengah yang sangat cocok dengan kebutuhan 
spesifik pelanggan Indonesia. Truk ini dipamerkan bersama dengan model 6x4 (GCW 55 ton) tractor 
head serta model 6x4 (GVW 26 dan 33 ton) Tipper dan Concrete Mixer, varian yang terkenal di 
pasaran. 
 
Penawaran produk IVECO juga dilengkapi dengan serangkaian penuh layanan purna jual, dukungan 
suku cadang asli, dan pembiayaan yang disediakan oleh jaringan lokal yang kuat dari distributornya, 
Chakra Jawara, di Indonesia. 
 
Chakra Jawara menawarkan paket dukungan produk yang lengkap kepada semua klien. Ini telah 
dirancang untuk memaksimalkan produktivitas dan penggunaan peralatan untuk produk-produk 
IVECO. Organisasi dukungan produk PT. Chakra Jawara terdiri dari tiga departemen, servis, suku 
cadang, dan pelatihan. Semua personel servis adalah teknisi yang terampil dan telah berhasil 
menyelesaikan berbagai kursus pelatihan produk IVECO. 



 

 
 
 
 

 
Koray K. Kursunoglu, Direktur Bisnis untuk IVECO Asia Tenggara, Pakistan, dan Jepang 
mengatakan: “Di tahun 2017, Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang kuat dalam hal 
kendaraan komersial khususnya karena permintaan dari segmen pertambangan, manufaktur, dan 
konstruksi. Kami yakin investasi yang dilakukan oleh IVECO baru-baru ini dalam model 682 baru 
untuk pasar Indonesia akan memberikan kepuasan penuh kepada para pelanggan Indonesia yang 
jumlahnya semakin banyak dan akan memenuhi permintaan untuk kendaraan, yang diperkirakan 
akan tumbuh secara eksponensial pada tahun 2018. Model traktor 682, 290-hp 4x2 yang baru akan 
membawa kami untuk terus melangkah lebih maju di Indonesia, dan melengkapi jajaran penuh 
kendaraan komersial berat IVECO.” 
 
Berbicara pada saat peluncuran media selama pameran, Teophilus Bambang Wira, Direktur PT. 
Chakra Jawara mengatakan: “Kami telah bekerja sama dengan merek IVECO sejak tahun 2000. 
Sejak saat itu, kami telah menerima respons yang sangat baik di pasaran dengan produknya. 
Dukungan purna jual yang luas melalui 8 cabang kami dan lebih dari 20 titik dukungan purna jual di 
seluruh Indonesia telah membuktikan kepada pelanggan kami di seluruh penjuru Indonesia bahwa 
kami mampu menyediakan produk dan layanan kelas dunia kepada mereka.”   
  
 
 
 

IVECO 

IVECO adalah merek dari CNH Industrial N.V., sebuah perusahaan terdepan di Dunia dalam bidang Barang Modal 

yang tercatat dalam Bursa Efek New York (NYSE: CNHI) dan dalam Mercato Telematico Azionario dari Borsa Italiana 

(MI: CNHI). IVECO merancang, membuat, dan memasarkan berbagai macam kendaraan komersial ringan, menengah, 

dan berat, truk off-road, serta kendaraan untuk penggunaan seperti misi off-road.  

Produk-produk IVECO tersebut termasuk Daily, sebuah kendaraan yang mencakup segmen bobot kendaraan 3 - 7 ton, 

Eurocargo dari 6 - 19 ton, Trakker (khusus misi off-road) dan Stralis, keduanya lebih dari 16 ton. Selain itu, merek Astra 

IVECO membangun truk off-road, dumper yang kokoh dan gandeng, sekaligus kendaraan khusus.  

IVECO mempekerjakan hampir 21.000 orang di seluruh dunia. IVECO mengelola lokasi-lokasi produksi di 7 negara di 

Eropa, Asia, Afrika, Oceania, dan Amerika Latin di mana IVECO memproduksi kendaraan yang menggunakan teknologi 

canggih terbaru. 4.200 outlet penjualan dan servis di lebih dari 160 negara menjamin adanya dukungan teknis di mana 

pun kendaraan IVECO digunakan.  

 

Untuk informasi lebih lanjut tentang IVECO: www.iveco.com 

Untuk informasi lebih lanjut tentang CNH Industrial: www.cnhindustrial.com  



 

 
 
 
 

 

 

 

PT. Chakra Jawara 

PT. Chakra Jawara (CJ) adalah anak perusahaan dari PT. Mahadana Dasha Utama atau Mahadasha yang 

menjalankan usaha dealership. Saat ini PT. Chakra Jawara memegang lisensi dealership truk berat IVECO di 

Indonesia. IVECO adalah produk kelas dunia dengan riwayat kesuksesan dan reputasi baik yang panjang dalam bisnis 

pengangkutan. PT. Chakra Jawara (CJ) didirikan pada tanggal 1 Desember 2000 dengan menawarkan “Solusi Mesin 

dan Alat Angkut Terpadu di Indonesia” kepada pelanggan yang beroperasi dalam bidang pertambangan, kehutanan, 

konstruksi, migas, dan truk kontainer. Total sebanyak 300 orang karyawan berada di cabang-cabang utama di seluruh 

Indonesia. 

Dengan jaringan sistem informasi dari TMT Group, semua cabang kami dapat mengakses program elektronik terpadu 

“System Application and Products” (SAP), yang dirancang untuk efektivitas manajemen persediaan suku cadang, dan 

jadwal operasional. Itu semua memberikan kepada pelanggan akses ke suku cadang & jaringan servis di masing-

masing cabang di Indonesia dengan mudah dan segera. 

Untuk informasi lebih lanjut tentang Chakra Jawara: www.chakrajawara.co.id  
 
 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 
PT. Chakra Jawara 
 Rudhi Wibawa 
T: +62-21 29976849 
F: +62-21 29976840 
 
Kantor Pers IVECO - Asia Tenggara 
Francesca Mazza  
francesca.mazza@cnhind.com  
T: +39 337 1153723 
 


