
 
 

 

 

 

 
IVECO memamerkan truk mesin berat terbarunya dalam pameran Mining 
Indonesia 2019 

 
IVECO bersama dengan distributor Indonesia PT. Chakra Jawara akan memamerkan 
berbagai produk truk beratnya dalam pameran Mining Indonesia 2019 pada 18-21 
September di Jakarta International Expo, Kemayoran, Indonesia.  
 
 
Jakarta, 18 September 2019 
 
IVECO sebagai pemimpin global dalam transportasi on-road dan off-road akan turut serta 
memamerkan berbagai truk mesin berat ASTRA, IVECO TRAKKER dan IVECO 682 dalam 
pameran Mining Indonesia yang merupakan salah satu pameran internasional terbesar 
dalam industri pertambangan global dan tahun ini merupakan yang ke-19 kalinya yang 
diadakan. Truk yang ditampilkan di stan ialah tipe ASTRA HD9 dengan konfigurasi kaku 
4x4 (480 hp) dan TRAKKER dengan konfigurasi Rigid 8x4 (440 hp) dan 6x6 (440hp) dan 
682 dengan konfigurasi 6x4 (340 hp). Dalam pameran tersebut, IVECO juga 
memperkenalkan IVECO ASTRA HHD9 baru dengan konfigurasi 8x6 (480 hp) ke pasar 
Indonesia. Truk-truk ini menjadi bukti dari kemampuan dan keandalan produk IVECO yang 
ditawarkan di Indonesia yang mencakup truk ASTRA, IVECO TRAKKER, dan IVECO 682.  
  
Michelangelo Amelia selaku Direktur Bisnis untuk IVECO Asia Tenggara dan Jepang 
menyatakan: “Pada tahun 2019, meskipun operasi penambangan mengalami perlambatan, 
IVECO Indonesia tetap menjadi pasar utama dan kami berharap untuk segera dapat 
melihat adanya kemajuan dalam waktu dekat. Kami berkomitmen menyediakan produk 
terbaik bagi pelanggan kami dengan menghadirkan teknologi truk terbaru yang berfokus 
kuat pada performa dan keandalan di pasar. Kami juga memiliki tujuan untuk semakin 
memantapkan kehadiran kami dengan memberikan keunggulan layanan purnajual melalui 
kerja sama dengan mitra kami di Indonesia, yaitu Chakra Jawara." 
 
IVECO TRAKKER adalah truk yang sangat efisien dan serbaguna yang dirancang untuk 
dapat beroperasi terus-menerus di segala cuaca dan di semua medan, termasuk kondisi 
off-road ekstrem yang merupakan tipikal industri konstruksi dan pertambangan. Setiap 
komponen dipilih agar dapat tahan lama, mulai dari penggunaan rangka baja yang sangat 
kuat. Mesin IVECO Cursor yang telah terbukti dapat memberikan ketahanan dan kekuatan 
yang tahan lama. Kendaraan ini menggabungkan ketangguhan, keandalan, dan efisiensi 
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untuk memberikan produktivitas tinggi dan menawarkan kenyamanan kendaraan di lokasi 
konstruksi maupun di medan off-road. 
 
IVECO ASTRA merupakan produk IVECO paling spesial dengan versi hingga 63 ton. Truk 
ini dirancang untuk dapat digunakan dalam kondisi yang paling ekstrem sekalipun, seperti 
medan off-road yang berat di operasi minyak & gas, pertambangan, penggalian, konstruksi 
berat, dan pengangkutan besar. Setiap detailnya, mulai dari elektronik desain sederhana 
dan driveline bertenaga ekstra hingga sasis dan suspensi yang kuat, telah dikembangkan 
dengan tujuan menyelesaikan pekerjaan terberat di medan yang paling sulit, serta selalu 
memberikan performa, kekuatan, dan keandalan terbaik. Semua ini hadir dalam bentuk 
kenyamanan dan ergonomi pengemudi yang luar biasa. Beragam pilihan penyesuaian, 
mulai dari driveline (gearbox dan gardan yang diperkuat) hingga permintaan pasar tertentu, 
tersedia untuk aplikasi khusus. 
 
Truk IVECO 682 menawarkan kenyamanan dan keselamatan berkendara unggulan di kabin 
dan telah lulus uji ECE-R29-2. Fitur-fitur seperti kaca depan yang luas sehingga dapat 
memberikan visibilitas yang sangat baik dan sistem pengereman yang efisien 
menggunakan ABS semakin meningkatkan keamanan pengemudi. Kabin yang luas dengan 
atap tinggi, AC, 12 kotak penyimpanan, dan tempat tidur lipat lipat dirancang untuk 
memberikan kenyamanan dan keamanan selama berkendara. Kursi pengemudi, setir yang 
dapat disetel penuh, dan semua kontrol yang mudah dijangkau menghasilkan ergonomi 
yang luar biasa. Kendaraan ini telah diuji dalam kondisi berkendara paling berat dan 
menunjukkan performa dan kekuatannya yang sangat hebat. Kendaraan ini menawarkan 
kombinasi yang ideal antara kenyamanan dan ergonomi, keselamatan, kualitas tinggi dan 
performa yang diwujudkan dalam kemampuan stabilitas yang hebat. 
 
Penawaran produk IVECO dilengkapi dengan berbagai layanan purnajual, dukungan suku 
cadang asli, dan pembiayaan yang disediakan oleh jaringan distributor lokal yang kuat. PT. 
Chakra Jawara menawarkan kepada pelanggan paket dukungan produk komprehensif yang 
dirancang untuk memaksimalkan produktivitas dan pemanfaatan peralatan untuk produk-
produk IVECO. Organisasi pendukung produk PT. Chakra Jawara terdiri dari tiga 
departemen, yaitu Servis, suku cadang, dan pelatihan. Semua personel servis merupakan 
teknisi ahli yang telah menyelesaikan kursus pelatihan produk IVECO. 
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IVECO 

IVECO adalah merek CNH Industrial N.V., pemimpin Dunia dalam Barang Modal yang terdaftar di New York 

Stock Exchange (NYSE: CNHI) dan di Mercato Telematico Azionario dari Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO 

mendesain, memproduksi, dan memasarkan berbagai kendaraan komersial ringan, sedang, & berat, truk off-

road, dan kendaraan untuk digunakan di medan off-road.  

 

Berbagai macam produk termasuk Daily, kendaraan yang mencakup segmen berat kendaraan 3,3 - 7,2 ton, 

Eurocargo antara 6 - 19 ton, Trakker (khusus untuk medan off-road) Stralis, 682 kapasitas keduanya lebih 

dari 16 ton. Selain itu, merek Astra IVECO memproduksi truk off-road, dumper kaku dan dumper artikulasi 

serta kendaraan khusus.  

 

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

negara di seluruh Eropa, Asia, Afrika, Oseania, dan Amerika Latin sebagai tempat produksi kendaraan yang 

menampilkan teknologi canggih terkini. 4.200 outlet penjualan dan layanan yang tersebar di lebih dari 160 

negara menjamin dukungan teknis di mana pun kendaraan IVECO digunakan. 

 

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

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

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


