
 

 

 

Serah Terima IVECO sebagai Fire Truck di Bandara International Kertajati 
 
Penyerahan 2 units IVECO truck melengkapi total 40 unit truck IVECO sebagai armada pemadam 
kebakaran yang telah digunakan di berbagai bandara di Indonesia selama 9 tahun terakhir. 
  
 
Jakarta, Desember 2018 
 

IVECO baru baru ini telah melakukan serah terima dua unit truck di Bandara Internasional Kertajati, 
Jawa Barat, untuk keperluan system Pengamanan dan Pemadam Kebakaran Bandara, atau istilah 
yang lebih populer adalah ARFF (Airport Rescue and Fire Fighting).  Ke dua unit IVECO tersebut, 
Trakker dan Astra, sudah diterima dengan baik oleh kesatuan Pemadam Kebakaran bandara yang 
memang sudah mengenal tingginya kualitas, keandalan, serta ketangguhan truck pemadam 
kebakaran IVECO, yang merupakan sarat mutlak bagi system penyelamatan dan pemadam 
kebakaran di bandara Indonesia. Sejak 2009 tercatat IVECO sudah menyerahkan lebih dari 40 unit 
truck pemadam kebakaran di berbagai bandara Indonesia. 

Pada acara serah terima tersebut, Irman Firmansyah, Manager ARFF Bandara Kertajati, juga 
dengan tegas menyampaikan “Kami senang sekali dengan kehadiran dua unit IVECO ini.  Ke dua 
unit ini telah lulus uji kelayakan yang meliputi kecepatan maksimum, akselerasi, system 
pengereman, serta daya dan jangkauan semprotan air sehingga crew kami bisa bekerja dengan 
aman dan dengan hasil kerja yang tinggi di setiap operasi” 

Unit IVECO Trakker, dengan konfigurasi 6x4 rigid (380 hp), cocok untuk tugas penyelamatan yang 
sangat ekstrim, dan dipercaya mampu memberikan hasil kerja prima di medan kebakaran yang 
penuh resiko.  Unit yang diserah terimakan, telah disiapkan oleh pakar industry karoseri Kajama, dan 
dibangun secara khusus sehingga sangat kokoh, aman melindungi crew pemadam kebakaran, 
maupun peralatannya. Superstructure yang didisain sesuai kebutuhan, dilengkapi dengan pompa air 
centrifugal, tanki air, tanki busa, system pemadaman dengan serbuk, dan system perlengkapan yang 
dapat diaktifkan secara cepat. 

Iveco Astra HD9-4454 dengan konfigurasi 4x4 Rigid (540 hp) dipersiapkan untuk tugas pemadaman 
yang lebih berat dan khusus, dan yang memerlukan perlengkapan berat seperti tangga, platform, 
tanki air dan pompa. Unit tersebut dilengkapi dengan Chassis dan komponen frame yang sangat 
kuat: suspensi belakang unit IVECO Astra disangga oleh cross bar bagian bawah; sedangkan 
system suspensi axle depan, yang telah diperkuat, mampu menahan beban hingga 10 ton.  
Mesinnya mampu menghasilkan torsi dan tenaga kuda tinggi, dan dihubungkan dengan transmisi 
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otomatis, sehingga memudahkan IVECO Astra dalam bermanuver di berbagai medan dalam 
kecepatan tinggi.  Perpaduan antara keistimewaan mekanis dan teknologi elektronik sederhana 
menjamin keandalan unit serta kemudahan perawatan di berbagai situasi. 

Seluruh produk IVECO selalu dilengkapi dengan layanan purna jual yang sangat lengkap dari PT 
Chakra Jawara, distributor di Indonesia, antara lain pengadaan team mekanik yang handal, 
dukungan suku cadang asli IVECO, serta system pembeayaan. 

 

IVECO 

IVECO merupakan salah satu merk dalam naungan CNH Industrial N.V., perusahaan Kelas Dunia yang tercatat di 

Bursa Efek New York (NYSE).  IVECO merancang, memproduksi dan memasarkan berbagai pilihan kendaraan ringan, 

menengah, hingga kelas berat, serta truck untuk aplikasi non jalan raya, dan juga kendaraan untuk keperluan khusus di 

luar jalan raya. 

 

Produk yang dihasilkan antara lain meliputi Daily, untuk segment 3 – 7 ton, Eurocargo untuk 6 – 19 ton, Trakker 

(dikhususkan untuk aplikasi di luar jalan raya), dump truck yang rigid maupun artikulasi, serta kendaraan khusus 

lainnya. 

 

IVECO memperkerjakan sekitar 21,000 karyawan di seluruh dunia.  Sedangkan pabriknya tersebar di tujuh negara di 

Eropa, Asia, Afrika, Wilayah Pacific dan Amerika Latin yang semuanya memproduksi kendaraan yang dilengkapi 

dengan teknologi mutakhir.  Di samping itu tersedia juga 4,200 partner yang siap melayani penjualan serta dukungan 

purna jual yang tersebar di lebih dari 160 negara sehingga menjamin amannya operasional IVECO di mana saja. 

 

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

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

 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 
 
Kantor Pers IVECO - Asia Tenggara 
Francesca Mazza  
francesca.mazza@cnhind.com  
Mob. +44 (0)7841 568487 
 


