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Indotruck Utama
Jl. Raya Cakung Cilincing KAV. 3A
Semper Timur, Jakarta Utara
Tel. (+6221) 4412168
www.indotruck-utama.co.id

Authorized dealer for Volvo Construction Equipment

Volvo Construction Equipment 
Building Tomorrow

Di Volvo, kami menyadari bahwa setiap aplikasi membutuhkan kinerja 
mesin yang berbeda. Hal tersebut menjadi landasan kuat kami  
menciptakan jajaran excavator sesuai dengan kebutuhan yang Anda 
inginkan. Kehadiran jajaran Volvo excavator kelas 20 ton memang 
dirancang khusus untuk selalu siap melibas segala macam aplikasi dan 
medan kerja demi meningkatkan profit bisnis Anda.

Do it all
The 20-ton Volvo excavator range
EC200D I EC210D I EC220D
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INDONESIA

EQUIPMENTNOTE

Limbah dan polusi menjadi menjadi perso
alan bagi hampir semua industri, termasuk 
industri alat berat. Sejak proses pembuat

an, selama pemakaian hingga menjadi besi tua, 
peralatan berat lekat dengan kedua problem 
itu. Proses manufaktur alat berat meninggalkan 
banyak sampah dan polusi. Operasioperasi alat 
berat di berbagai sektor pun menyemburkan gas 
buang yang merusak lingkungan. Ketika tidak 
terpakai lagi karena usia produktifnya sudah 
habis atau karena sudah rusak, mesinmesin itu 
menjadi besi tua. Onggokanonggokan besi tua 
itu tercecer di berbagai lokasi. 

Persoalan sampah dan polusi itu merupakan buah 
dari model ekonomi linear (linear economy). 
Dalam ekonomi linear, yang menggunakan siklus 

ambilguna–buang, mesin
mesin itu ditakdirkan untuk 
dibuang. Alatalat berat, 
misalnya, dipakai hingga ti
dak dapat diperbaiki lagi dan 
menjadi rongsokan. Dalam 
pendekatan ekonomi linear, 
para produsen memproduksi 
peralatan berat sebanyak
banyaknya dan berharap para 
pelanggan mengganti mesin
mesin lama mereka dengan 
yang baru. Mereka juga tidak 
perduli dengan operasi alat 
berat yang ramah lingkungan 
dan masalah limbah. 

 Belakangan ini para ahli 
menilai konsep ekonomi li
near ini sudah tidak sesuai, 
dan digantikan dengan mo

del ekonomi sirkular. Konsep ekonomi sirkular di
dasarkan pada prinsipprinsip mengelola limbah 
dan polusi, menjaga berbagai produk dan mate
rial tetap digunakan, dan meregenerasi sistem 
alam. Konsep utama dari ekonomi sirkular adalah 
menghadirkan keberlangsungan secara ekonomi 
dan lingkungan dengan membuat siklus tertutup 
yang meminimalisir penggunaan bahan baku, 
sampah, polusi, dan juga emisi karbon.

Dalam industri alat berat, pendekatan ekonomi 
sirkular mendorong para produsen untuk berpikir 
bagaimana memproduksi lebih sedikit alat berat 
tetapi masa pakainya lebih panjang. Dalam mo del 
ekonomi sirkular, para produsen bukan ter utama 
menjual alat berat melainkan solusi. Hal ini sudah 
diprediksi oleh Volvo Conctruction Equipment se
perti diuraikan oleh Nele Van Campfort, manajer 

pengembangan bisnis Volvo CE seperti dilansir situs 
Aggregates Business (7/5/2020). 

Menurut Volvo, ke depan, para pelanggan akan 
membayar jumlah jam mesin sebagai biaya opera
sional daripada belanja modal (capital expendi-
ture). Bagi para produsen, pendapatan akan ber
sumber dari penggunaan peralatan daripada dari 
penjualan unitunit mesin. 

Pendekatan ini tentu saja menjadi suatu “perubah an 
yang menakutkan” bagi kalangan pabrikan dan dea
lerdealer mereka, menurut Van Campfort. Sebab 
yang menjadi fokus mereka bukan lagi memproduksi 
dan menjual alat berat sebanyak mungkin tetapi 
menjaga armada yang ada berjalan lebih lama dan 
seefisien mungkin, berkat perawatan yang dilakukan 
secara rutin dan membangun kembali (rebuild) me
sinmesin yang usia produktifnya sudah berakhir.

Dalam pendekatan baru ini, lanjut Van Campfort, 
cara mesinmesin dirancang juga perlu ditinjau 
kembali. Menurutnya, 80% dari dampak lingkungan 
selama masa pemakaian alat berat ditentukan 
pada tahap desain. Oleh karena itu, para produsen 
perlu berpikir untuk menghilangkan limbah dan 
polusi sejak awal. Mereka juga perlu merancang 
berbagai komponen dan suku cadang agar berta
han lebih lama dan lebih mudah untuk diperbaiki, 
diperbarui, atau diproduksi ulang. Dan di akhir 
masa pakainya, semuanya itu dapat diolah lagi, 
atau diproses lagi dengan bahanbahan mentah 
yang digunakan kembali dalam produksi produk
produk atau aplikasiaplikasi baru.

Kapan ekonomi sirkular peralatan konstruksi akan 
tercapai? Komisi Eropa menargetkan pengurangan 
emisi gas rumah kaca sebesar 40%, 32% share un
tuk energi terbarukan, dan peningkatan efisiensi 
energi sebesar 32,5% – semuanya ditargetkan ter
capai pada tahun 2030. Indonesia sendiri telah 
berkomitmen untuk menerapkan prinsip ekonomi 
sirkular yang ditandai dengan beberapa kali menye
lenggarakan Indonesia Circular Economy Forum. 

Standar lingkungan untuk peralatan berat akan 
semakin ketat. Ekonomi sirkular akan terjadi, dan 
industri peralatan berat harus menerimanya supa
ya bertahan hidup. Ekonomi sirkular dalam industri 
alat berat, kata Van Campfort, akan menimbulkan 
perubahanperubahan dramatis. Tetapi manfaat 
ekonomi holistik yang benarbenar bebas limbah 
sangat besar, dan bisnis yang mengambil pendeka
tan proaktif akan berkembang dalam iklim ekono
mi baru. Jika tercapai, ekonomi sirkular akan baik 
untuk manusia, planet ini, dan untuk profit. EI

EKONOMI SIRKULAR DALAM INDUSTRI ALAT BERAT
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Saat berkendara di jalan raya maupun jalan tol, kita kerap me
lihat mobile crane, baik yang sedang melintas maupun yang 
sedang bekerja di sekitar jalur yang dilalui. Kita juga bisa 

menemukan alat ini di berbagai jobsite. Mobile crane sering digu
nakan dalam konstruksi berbagai bangunan dan proyekproyek in
frastruktur lainnya. Warehouse, perakitan alat berat dan pelabuhan 
sangat mengandalkan penggunaan mobile crane. Bahkan pertam
bangan hingga instalasi pembangkit dan masih banyak lagi membu
tuhkan mobile crane sebagai mesin pendukung di lokasi kerja. 

Mobile crane merupakan alat yang digunakan untuk mengangkat 
material dengan efisien dan aman. Kemampuannya untuk bermo

bilisasi tanpa menggunakan pera
latan lain untuk mengangkutnya 
menuju lokasi kerja membuat alat 
ini sangat praktis. Karakternya yang 
sangat mobile memungkinkannya  
dapat digunakan untuk mengangkat 
barang di berbagai jobsite. Sesuai 
namanya, mobilitasnya tinggi. 

Mobile crane mempunyai beragam 
tipe dan ukuran seperti truck crane, 
crawler crane, truck –mounted 
crane, rough terrain crane dan all 
terrain crane. Beberapa mobile 
crane dilengkapi dengan peralatan 
kerja, bergantung pada aplikasinya. 
Misalnya, ada mobile crane yang 
dilengkapi dengan alat pemancang 
tiang ke dalam tanah (piledriver), 
clamshell, dragline, wrecking ball, 
magnet hingga platform untuk meng
angkat para pekerja (personnel 
basket). Tetapi mesinmesin mobile 
crane seperti ini biasanya digunakan 
untuk fungsifunugsi khusus. Ada pula 
mobile crane yang dilengkapi dengan 
attachment angkat berat (heavy lift 
attachment), tower attachment dan 
luffing jib.

Mobile crane Zoomlion

Seiring dengan kian pesatnya pemba
ngunan di berbagai sektor di Indonesia 
dewasa ini, kebutuhan mobile crane 
terus meningkat dan semakin bera
gam. Merespons kondisi pasar itu, 
salah satu suplier alat berat di tanah 
air, Zoomlion Heavy Industry Science 
& Technology Co., Ltd. atau yang lebih 
dikenal dengan Zoomlion, memperke
nalkan beragam jenis mobile crane. 

Terdapat empat jenis mobile crane 
yang dipasarkan Zoomlion di Indo
nesia saat ini, yaitu Truck Crane 
(ZTC250R, ZTC550R, dan ZTC600R); 
Crawler Crane (ZCC550H, ZCC850H, 
dan ZCC1300); Rough Terrain Crane 
(ZRT300, ZRT600, dan ZRT850); dan 

MOBILE CRANE ZOOMLION, 
ALAT ANGKAT SERBAGUNA
YANG TANGGUH

Mobile Crane Zoomlion.

Zoomlion memperkenalkan beragam tipe mobile crane yang sesuai dengan 
kebutuhan para customer di Indonesia melalui dealer-dealer resminya.  

ZOOMLION
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Produkproduk mobile crane Zoom
lion tersebut mendukung berbagai 
sektor industri yang sedang berkem
bang pesat di Indonesia saat ini. 
Namun, sebagian besar dari unitunit 
tersebut bekerja di sektorsektor 
konstruksi dan infrastruktur, tanpa 
menutup kemungkinan untuk mendu
kung operasioperasi di pertambang
an, minyak & gas serta manufaktur. 

Produkproduk mobile crane Zoom
lion tersebut ditenagai oleh engine 

Cummins atau Weichai 
– kedua engine itu sudah 
umum di pasaran yang 
berarti ketersediaan 
spareparts (suku cadang) 
mudah diperoleh. Dileng
kapi dengan teknologi
teknologi mesin terkini 
dan sangat bertenaga 
memungkinkan alatalat 
angkat itu  mudah ber
manuver dan mengangkat 
secara maksimal namun 
tetap mengedepankan 
efisiensi dan keselamatan. 

Produkproduk mobile 
crane Zoomlion tersebut 
juga menggunakan sistem 
crane yang disempurnakan 
sehingga memiliki struktur 
yang stabil dan kuat un
tuk proses pengangkutan. 
Desain unit yang yang 
mengedepankan keaman
an dan kenyamanan ope
rator juga menjadi fitur 
utama mesinmesin ini. 

Zoomlion Heavy Industry 
Science & Technology Co., 
Ltd. merupakan produsen 
alat berat asal Cina. Pen
jualan, distribusi dan la
yanan purna jual produk
produk mobile crane 
Zoomlion di Indonesia 
dilakukan bekerja sama 
dengan mitramitra bis

Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi: 

PT Zoomlion Indonesia Heavy Industry, Kirana Two Tower, Level 18C 

Jl. Boulevard Timur No. 88, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, 
Jakarta Utara 14250

Tel: (62-21) 22459467 

Email: info.indonesia@zoomlion.com

 ZOOMLION

All Terrain Crane (ZAT1500, ZAT2000, 
dan ZAT3000).

Truck Crane Zoomlion memiliki de
sain yang compact, tetapi sangat 
bertenaga dan efisien. Tersedia ba
nyak pilihan ukuran untuk berbagai 
kebutuhan. Truck crane Zoomlion 
juga mudah untuk mobilisasi. Crawl-
er Crane Zoomlion dikenal sangat 
bertenaga dan efisien. Bertumpu 
pada crawler membuatnya sangat 
stabil, kuat dan kokoh. Jangkauan 
angkatnya tinggi. Untuk berope
rasi di medan yang sulit dan berat, 
Zoomlion menyediakan Rough Ter-
rain Crane. Alat ini bertenaga, kuat, 
stabil, efisien, dan memiliki jang
kauan crane yang tinggi. 

Jika Anda memerlukan mobile crane 
yang dapat beroperasi di segala me
dan, Zoomlion menawarkan All Ter-
rain Crane yang sangat bertenaga, 
kuat, stabil, efisien dan jangkauan 
cranenya tinggi.

nisnya. Khusus untuk mobile crane, 
Zoomlion memiliki beberapa dealer 
resmi. Dealerdealer itu memiliki du
kungan tim teknisi dan mekanik yang 
handal di seluruh Indonesia di bawah 
pengawasan Zoomlion Indonesia 
untuk mendukung semua customer. 
Keter sediaan suku cadang resmi sela
lu dimonitor di masingmasing dealer 
untuk menjaga kecukupan stok dan 
distribusi di seluruh Indonesia. 

Truck crane Zoomlion.

EQUIPMENTNEWS
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Volvo Construction Equipment (Volvo CE) kembali menyelenggarakan pro
gram insentif Fuel Challenge yang memberi imbalan kepada para pelang
gan excavator Volvo EC200D dan EC210D di tiga negara  Indonesia, Ma

laysia dan Singapura  dengan aftermarket credit karena mengkonsumsi bahan 
bakar kurang dari target konsumsi yang ditetapkan untuk masingmasing negara.

Volvo CE mengatakan skema ini adalah situasi win-win bagi para customer 
karena mereka mengurangi biaya bahan bakar, menekan dampak lingkungan 
serta menghemat uang untuk pembelian suku cadang dan layanan.

Pabrikan asal Swedia itu menyatakan bahwa biasanya bahan bakar meru
pakan kontributor tertinggi untuk biaya operasi, dengan konstribusi berkisar 
antara 3040% dari total biaya operasi alat berat.

Menurut Volvo CE, menurunkan konsumsi bahan bakar di berbagai segmen de
ngan mengoptimalkan performa  dan mendukung peningkatan efisiensi opera
tor juga berkontribusi pada komitmen keberlanjutan terhadap lingkungan.

Saat membeli satu unit mesin baru, seorang pelanggan dapat memilih untuk 
mendaftarkannya ke program tersebut. Tujuannya adalah untuk mendorong 
penggunaan mesinmesin dengan mode kerja yang tepat dan agar para ope
rator secara sadar menghindari penggunaan modemode kerja yang lebih 
tinggi. Hal ini dipermudah oleh Volvo CE dengan mengaktifkan passcode un
tuk modemode kerja yang lebih tinggi.

“Program Fuel Challenge adalah win-win untuk semua pemangku kepen
tingan, sekaligus memastikan bahwa kami menurunkan jejak karbon untuk 
masa depan yang lebih baik,” kata Joseph Low, manajer produk Volvo CE di 
kawasan Asia, dilansir dari rilis yang diterima Equipment Indonesia pada Ka
mis (22/7/2021). 

Multi Ways Equipment dari Singapura, yang mengikutsertakan dua unit ex

cavator Volvo EC200Dnya ke dalam 
program ini, telah memberikan 
penghematan bahan bakar kepada 
pelangganpelanggannya.

“Kami mendaftarkan excavatorex
cavator  EC200D baru kami ke dalam 
program Fuel Challenge dengan tu
juan untuk memberikan nilai tambah 
bagi pelangganpelanggan rental 
kami dengan menurunkan biaya ope
rasi mereka – bahan bakar menjadi 
komponen yang paling penting,” kata 
James Lim, direktur pelaksana Multi 
Ways Equipment. 

“Volvo CE bekerja sama dengan tim 
kami untuk mencapai konsumsi ba
han bakar terendah hingga saat ini 
tanpa berdampak pada produktivi
tas. Kami tidak hanya menghemat 
bahan bakar tetapi juga mendapat
kan kredit untuk belanja suku cadang 
dan servis.”

Program Volvo Fuel Challenge ter
buka untuk pelangganpelanggan 
crawler excavator Volvo EC200D dan 
EC210D di Indonesia, Malaysia dan 
Singapura. Syarat dan ketetuan ber
laku dan para pelanggan diminta un
tuk berkonsultasi dengan dealer lokal 
untuk informasi lebih detail tentang 
program tersebut. “Sudah saatnya 
untuk membeli excavator Volvo dan 
menjadi bagian dari kisah sukses,” 
Joseph Low menyimpulkan. 
(Sumber: Volvo CE)

Para customer excava-
tor Volvo CE memperoleh 
aftermarket credit dengan 
menurunkan pemakaian 
bahan bakar. 

Satu unit crawler 
excavator Volvo 
EC200D milik 
pelanggan mengi-
kuti program Fuel 
Challenge di pasar 
Asia Tenggara. 

VOLVO
KEMBALI

Volvo Construction Equipment kembali menggelar program 
Fuel Challenge yang memberikan penghargaan kepada pelang-
gan-pelanggan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura karena 
operasi mesin-mesin excavator mereka yang efisien.

VC
E

VC
LV

O

ENGE
GELAR PROGRAM
FUEL CHALLENGE
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Komatsu Ltd. telah meluncurkan hydraulic excavator 20 ton di pasar 
Asia Tenggara yang dirancang untuk digunakan dalam aplikasiaplikasi 
teknik sipil di area perkotaan, seperti pengembangan lahan peruma

han dan konstruksi jalan. Excavator model baru PC20010M0 di bawah seri 
CE memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan harganya 10 hingga 15 
persen lebih rendah dibandingkan excavator seri standar PC21010M0 yang 
diperkenalkan pada tahun 2019, dikutip dari rilis produsen itu, Senin (26/7). 

Memulai penjualan mesinmesin itu di Indonesia dan Thailand, Komatsu akan 
mempromosikan strategi lini 2 model dengan model seri standar PC21010M0. 
Model seri PC20010M0 CE memiliki beberapa keunggulan seperti penghe
matan bahan bakar yang lebih baik dan harga yang lebih rendah daripada 
modelmodel konvensional, yang dicapai dengan mengoptimalkan spesifi
kasinya secara eksklusif untuk pekerjaan teknik sipil perkotaan dengan engine 
empat silinder, sambil mewarisi kualitas dan daya tahan model konvensional.

Komatsu akan bekerja untuk menjadi DANTOTSU No. 1 di Asia, salah satu 
dari upayaupaya untuk fokus dalam rencana manajemen jangka menengah, 
dengan memasarkan produkproduk yang kompetitif.

Mesinmesin hydraulic excavator merupakan yang paling serbaguna dari 
semua peralatan konstruksi, digunakan terutama untuk menggali dan 
memuat tanah dan pasir di berbagai lokasi kerja dan aplikasi. 

Di pasar tradisional, di bawah konsepkonsep utama lingkungan, keselamatan, 
dan TIK, Komatsu tidak hanya memasarkan seri standar, tetapi juga model 
canggih, seperti peralatan konstruksi intensif TIK dan hydraulic excavator. Di 
pasar strategis, di bawah konsepkonsep utama penghematan bahan bakar, 
biaya, dan daya tahan yang kuat, Komatsu menekankan pemasaran produk. 

Sejak tahun 2019, Komatsu telah mempromosikan penjualan unitunit hy-
draulic excavator seri standar PC21010M0, yang menekankan penghematan 

bahan bakar dan daya tahan yang 
sangat baik, serta sudah mendapat 
tanggapan yang sangat baik dari 
para pelanggan. Misalnya, mereka 
mengatakan bahwa model ini juga 
menunjukkan tenaga yang kuat dan 
produktivitas yang tinggi dalam 
pekerjaan pertambangan dan peng
galian batu (quarry).

Dengan meluncurkan penjualan hyd-
raulic excavator seri PC20010M0 
CE kepada para pelanggan yang 
fokus pada pekerjaan teknik sipil 
perkotaan, seperti pengembangan 
lahan perumahan dan konstruksi ja
lan, selain model seri standar PC210
10M0, Komatsu akan melaksanakan 
dua strategi lini model yang dirancang 
untuk memenuhi berbagai kebutuhan 
pelanggan di Asia Tenggara. Komatsu 
berencana untuk memperluas strategi 
ini ke pasarpasar strategis lainnya.

Dengan memanfaatkan keuntungan 
strategis dari produksi komponen
komponen utama secara internal, 
Komatsu memasang berbagai sensor 
pada komponenkomponen pera
latan khusus Pasarpasar Strategis 
dan menggunakan teknologi peman
tauan untuk memprediksi kegagalan
kegagalan mekanis dan masa pakai 
produk. Sama seperti mesinmesin 
hydraulic excavator seriseri stan
dar PC21010M0, hydraulic excava-
tor seri PC20010M0 CE dilengkapi 
dengan berbagai sensor dan berlaku 
untuk program garansi yang diper
panjang (Maks: 5 tahun atau 10.000 
jam), sehingga memaksimalkan man
faat yang diperoleh para pelanggan.

Komatsu tidak hanya bekerja untuk 
memaksimalkan nilai perusahaan
nya karena tetap berkomitmen pada 
Kualitas dan Keandalan, tetapi juga 
bekerja untuk menanamkan nilai 
DANTOTSU (dengan memecahkan 
masalahmasalah ESG –Environmental 
(Lingkungan), Social (Sosial), and 
Governance (Tata Kelola)  dan me
ningkatkan pendapatan melalui pen
ciptaan nilai pelanggan). 

Komatsu juga akan bekerja untuk 
menjadi DANTOSU No. 1 di Asia, 
salah satu dari upayaupaya untuk 
fokus di bawah Strategi Pertum buhan 
Berbasis Reformasi Bisnis, yang 
merupakan salah satu dari tiga pilar 
strategi pertumbuhan dalam rencana 
manajemen jangka menengah pabri
kan itu. (Sumber: Komatsu)

HYDRAULIC EXCAVATOR
PC200-10M0 CE 
UNTUK ASIA TENGGARA

Hydraulic excavator seri PC200-10M0 CE.
KOMATSU
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Komisi Persaingan Usaha Korea 
Selatan telah menyetujui 
akuisisi Doosan Infracore oleh 

Hyundai Heavy Industries Holdings 
(HHIH) senilai US$735 juta, seperti 
dilaporkan Korea Herald, Kamis 
(29/7). 

 Sebuah konsorsium yang terdiri 
dari Hyundai Heavy Industries (HHI) 
Holdings dan KDB Investment (KDBI) 
meng umumkan pada 5 Februari lalu 
bahwa mereka telah menandatangani 
perjanjian definitif untuk pengam
bilalihan perusahaan induk Doosan 
Infracore, Doosan Heavy Industries & 
Construction. HHIH mengatakan bah
wa kesepakatan itu akan membuat
nya “siap untuk menaklukkan pasar 
global sebagai produsen peralatan 
konstruksi terkemuka Korea”.

Berdasarkan perjanjian definitif yang 
diumumkan pada Februari itu, kon
sorsium tersebut akan mengambil 
alih 34,97% saham di Doosan Infra
core dari Doosan Heavy Industries & 
Construction.

Konsorsium itu mengatakan tujuan 

akuisisi itu adalah untuk mendong
krak posisi kedua perusahaan dari 
liga tingkat kedua saat ini ke liga 
tingkat atas di pasar konstruksi glob
al dengan berinvestasi besarbesaran 
dalam teknologi masa depan, seperti 
excavator listrik dan teknologi tak 
berawak/otomatis.

Selain Komisi Persaingan Usaha Ko
rea, HHIH mengatakan pihaknya me
minta otoritas negaranegara besar 
lainnya  termasuk China  untuk me
nyetujui akuisisi itu dan berencana 
untuk menyelesaikan proses dalam 

LiuGong telah meluncurkan 
wheel loader 856E MAX Intel-
ligent Remote Control Electric 
yang didesain yang konsumsi 
energinya rendah, tidak bising 
dan berperforma tinggi. 

LiuGong telah memperkenalkan 
wheel loader bertenaga elek
trik yang dapat dikendalikan 

dari jarak jauh, 856E MAX Intel
ligent Remote Control Electric, se
bagaimana dilaporkan International 
Construction, Senin (2/8). Sebagai 
sumber tenaganya, mesin pemuat 

kuartal ketiga tahun 2021.

HHIH mengatakan akuisisi tersebut 
akan membawa produsen alat berat 
terkemuka lainnya di bawah payung
nya, selain Hyundai Construction 
Equipment (HCE). HHIH menam
bahkan akuisisi ini bertujuan untuk 
memposisikan dirinya sebagai pe
main top Korea dalam industri pera
latan konstruksi, dengan portofolio 
bisnis tingkat grup yang fokus pada 
sektor infrastruktur penting, terma
suk peralatan konstruksi, pembuatan 
kapal dan kilang. EI

OTORITAS KOREA ‘MENYETUJUI’ AKUISISI 
DOOSAN INFRACORE OLEH HYUNDAI

Regulator antimonopoli Ko-
rea Selatan telah menyetujui 
pengambilalihan produsen 
mesin off-road Doosan Infra-
core oleh Hyundai Heavy In-
dustries Holdings (HHIH).

Produk Doosan Infracore, excavator DX340LC

WHEEL LOADER LISTRIK LIUGONG
YANG DIKENDALIKAN DARI JAUH

LiuGong telah meluncur-
kan wheel loader 856E 

MAX Intelligent Remote 
Control Electric. 

LIUGONG

EQUIPMENTNEWS
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bertenaga diesel, produkproduk 
listrik murni ini level kebisingannya 
dan getarannya jauh lebih rendah, 
yang berarti menawarkan kenyaman
an yang lebih baik secara kualitatif 
bagi pengemudi,” kata Wang Xiao
hui, general manager SDLG Import & 
Export Company.

Wang Xiaohui menambahkan bahwa 
mesinmesin yang ramah lingkung
an ini lebih cocok untuk bekerja di 
ruangruang terbatas dan lingkungan 
perkotaan serta juga memiliki akse
lerasi yang lebih cepat pada kecepa
tan rendah daripada  mesinmesin 
sejenis yang berbahan bakar diesel. 

Produk hemat energi generasi ke
empat ini, wheel loader hidrostatik 
L968HHST dan excavator hibrida 

E6500FHB pertama kali diluncurkan 
pada ajang pameran Bauma Shanghai 
2020.

“Kedua produk ini merepresentasikan 
dua solusi teknis dari teknologi he
mat energi generasi keempat SDLG,” 
kata Chi Feng, chief engineer SDLG.

“Yang pertama mengadopsi peng
gerak hidrostatis dan menghilangkan 
konverter torsi dengan efisiensi ke
seluruhan yang relatif rendah untuk 
meningkatkan pemanfaatan energi 
secara keseluruhan. Excavator hib
rida E6500FHB mengadopsi teknologi 
hybrid untuk mencapai penghematan 
energi dan pengurangan konsumsi 
bahan bakar.” (Sumber: KHL)

ini menggunakan baterai lithium 
besi fosfat baru yang dapat bertahan 
hingga delapan jam. Dengan kepa
datan energi baterai yang tinggi, 
masa pakai sel ini mencapai 4.000 
kali pengisian, yang diklaim dapat 
meningkatkan stabilitas operasional.

Selain bertenaga listrik, wheel 
loader ini dilengkapi dengan plat

form manajemen konstruksi intelijen 
berdasarkan IoT, intelligent shovel 
loader, remote control 5G, dan 
sistem manajemen pintar.

Sistem kendali jarak jauh yang 
digunakan alat ini mengadopsi 
teknologi 5G jaringan independen 
SA (Standalone Architecture) untuk 
meminimalkan gangguan jaringan. 

Dilengkapi dengan sebuah ka
mera sudut lebar HD global untuk 
mengurangi area buta di bagian 
belakang mesin dan secara intuitif 
memperkirakan jarak antara load-
er dan obyekobyek di sekitarnya. 
Unitunit kontrol ganda digunakan 
untuk mengontrol redundansi, me
mastikan operasi yang aman jika 
sinyal tidak stabil. EI

EQUIPMENTNEWS

OEM Shandong Lingong yang 
juga dikenal sebagai SDLG 
telah meluncurkan rang

kaian produkproduk hemat energi 
termasuk excavator bertenaga listrik 
E660FEx, wheel loader hidrostatis 
L968HHST, dan excavator hibrida 
E6500FHB.

Excavator bertenaga listrik murni 
E660FEx menggunakan teknologi 
baterai lithium yang canggih. Alat ini 
bisa mencapai nol emisi, mengurangi 
tingkat kebisingan hingga 12 desibel, 
dan mengurangi biaya operasi hingga 
sepertiga dibandingkan dengan 
produkproduk tradisional, menurut 
perusahaan asal Cina, dikutip dari 
khl.com, Jumat (6/8).

“Dibandingkan dengan mesinmesin 

SDLG LUNCURKAN EXCAVATOR ELEKTRIK

SDLG menyatakan  
berkomitmen untuk 
memproduksi  peralatan 
produksi yang lebih ra-
mah lingkungan

SDLG
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Seiring dengan semakin dinamisnya industri alat berat selama beberapa 
tahun belakangan, LiuGong telah mengantisipasi momen perubahan 
karakter pasar dengan menawarkan pendekatan baru, yaitu menawar

kan solusi total untuk memenuhi kebutuhankebutuhan para pelanggan. 
Pendekatan ini memberikan kesempatan besar bagi LiuGong untuk mempro
mosikan rangkaian produkproduknya yang sudah teruji di pasar global. 

“Pasar alat berat di Indonesia sedang mengalami perubahan karena pandemi 
COVID19. Kondisi ini memberi peluang besar kepada LiuGong untuk men
capai pertumbuhan yang signifikan. Segmensegmen khusus seperti kons
truksi, pertambangan dan perkebunan adalah beberapa prioritas tinggi bagi 
LiuGong. Dengan fokus pada segmensegmen itu dan beberapa proyek yang 
sedang kami kembangkan, kami yakin dalam waktu dekat LiuGong akan men
jadi salah satu pemain kunci di Indonesia,” kata Hadityo Sugiarto, Deputy 
General Manager PT. LiuGong Machinery Indonesia, menjelaskan niat di balik 
inisiatif LiuGong di Indonesia. 

PT. LiuGong Machinery Indonesia merupakan anak usaha dari LiuGong Ma
chinery Co. Ltd (LiuGong), salah satu produsen alat berat terkemuka dunia. 
Perusahaan yang diresmikan pada awal tahun 2020 ini merupakan anak usaha 
ke13 LiuGong di luar negeri. Pabrikan yang bermarkas di Liuzhou, Cina ini 
memproduksi beragam tipe alat berat, di antaranya, Excavator, Wheel Load-
er, Motor Grader, Bulldozer, Backhoe Loader, Skidsteer Loader, Dump Truck, 
Compactor, Paver, Crane dan Forklift.

Hadityo menyatakan optimis tentang pertumbuhan pasar alat berat di Indo

Excavator LiuGong CLG950E
LIUGONG

LiuGong memperkuat 
komitmennya di 

Indonesia dengan 
menawarkan pende-

katan baru, yaitu tum-
buh bersama dengan 

pelanggan dengan 
menyediakan solusi 
menye luruh untuk 

memenuhi kebutuhan-
kebutuhan peralatan 

mereka. 

DI INDONESIADI INDONESIA

KOMITMEN LIUGONG
             PEMAIN KUNCI
KOMITMEN LIUGONG
            PEMAIN KUNCIMENJADIMENJADI
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Hadityo Sugiarto, Deputy General Manager PT. LiuGong Machinery Indonesia.

nesia. “Pemerintah terus berusaha 
keras membangkitkan berbagai 
sektor bisnis di Indonesia dengan 
mengeluarkan beberapa kebijakan 
yang diharapkan dapat meningkatkan 
pertumbuhan riil yang akan terjadi 
dalam waktu dekat. Kami sangat op
timis bahwa kebijakankebijakan itu 
akan segera menjadi energi positif 
bagi para pemain di industriindustri 
terkait untuk terus tumbuh ke de
pannya,” ungkapnya.

Mengantisipasi pertumbuhan bis
nis alat berat di tanah air, LiuGong 
sudah secara konsisten terus berin
vestasi, bahkan selama periode yang 
sangat menantang saat ini.

Tawarkan mesin pintar 

Menyadari peran teknologi yang ma
kin penting di industri alat berat,  
LiuGong terus mengintegrasikan 
teknologi digital ke dalam berbagai 
peralatannya, dengan meluncurkan 
mesinmesin seri “Pintar”. Sebagai 
salah satu produsen alat berat ter
kemuka dunia, LiuGong terus me
manfaatkan teknologi digital dengan 
mengintegrasikan informasi dan 
teknologi dalam produk dan layanan
nya. 

Menurut Hadityo, ke depan teknologi 
digital akan sangat memengaruhi 
kehidupan dan operasi perusahaan LiuGong CLG6611E

Kami ingin pelanggan-pelanggan kami tahu 
bahwa kami tidak hanya di sini untuk menjual 
mesin-mesin tetapi untuk mendukung mereka 
sepenuhnya. Apa yang penting buat pelanggan, 
maka akan menjadi prio ritas buat LiuGong.
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Wheel Loader LiuGong CLG855H
LIUGONG
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manajemen alat berat bagi para cus-
tomer untuk meningkatkan produk
tifitas dan menurunkan biayabiaya 
mereka,” jelas Hadityo.

Bangun jaringan dealer dan 
aftermarket support yang 
excellent

LiuGong secara aktif terus memba
ngun jaringan dealernya di Indonesia 
untuk memaksimalkan distribusi 
berbagai produk, layanan purna jual, 
dan dukungan pelanggan. Perusahaan 
ini memastikan untuk memberi
kan layanan prima kepada seluruh 
pelanggan di berbagai sektor dan 
segmentasi.

Hadityo menekankan pentingnya 
hubungan kerjasama yang solid de
ngan seluruh dealer sebagai kunci 
sukses LiuGong di tanah air. Dealer
dealer LiuGong, kata dia, memiliki 
pengalaman, semangat dan dedikasi 
yang tinggi dalam melayani kebutu
hankebutuhan para pelanggan serta 
menjaga investasi pelangganpelang
gan LiuGong di Indonesia. Mereka 
akan bekerja all-out untuk memasti

kan kepuasan para pelanggan. 

“Kalau saya bisa jelaskan secara 
singkat; LiuGong itu jelas. Jelas 
supportnya, yaitu langsung dari Liu
Gong Indonesia, yang akan memasti
kan produkproduk kami kompetitif 
dan dealerdealer kami memastikan 
investasi Anda tetap produktif yang 
pada akhirnya menguntungkan,” ung
kapnya meyakinkan.

Hadityo menjelaskan bahwa 
pendekatan LiuGong adalah tumbuh 
bersama dengan pelanggan. “Liu
Gong akan membantu para pelang
gan untuk memilih alatalat berat 
yang tepat untuk aplikasiaplikasi 
yang tepat sebagai prioritas pertama 
 menyoroti efisiensi pengoperasian 
alat dan perawatan. 

“LiuGong percaya bahwa dalam bis
nis ini kami tidak hanya puas pada 
saat penjualan mesin pertama, 
tetapi menyediakan solusi total, 
di antaranya, program terintegrasi 
yang fokus pada aftermarket dan pe
nyediaan suku cadang untuk segera 
disuplai. Hal ini terbukti dengan ke

lebih dari yang dapat kita bayang
kan. “Di LiuGong, kami telah me
nyesuaikan pertumbuhan teknologi 
melalui integrasi teknologi digital ke 
dalam peralatan yang kami tawarkan 
dengan tujuan untuk lebih mening
katkan produktivitas, keandalan, dan 
efisiensi mesinmesin kami sehingga 
para pelanggan mendapat manfaat 
melalui peningkatan pro fitabilitas,” 
ujarnya. 

Adapun perangkat Teknologi Digital 
yang sudah dikembangkan LiuGong 
saat ini adalah Telematic System Liu-
Gong iLink yang dapat menyediakan 
berbagai informasi secara real-time 
kepada para customer. “Informasi
informasi yang dapat diberikan oleh 
LiuGong iLink meliputi empat (4) 
fitur utama yaitu: Mapping & Track-
ing (posisi unit dan status unit), 
Utilization Report (jam kerja mesin 
dan konsumsi bahan bakar), Assets 
(pembatasan wilayah, pembatasan 
jam kerja dan penguncian mesin), 
dan Service Management (data alarm 
dan pengingat service). Harapan 
kami iLink ini dapat menjadi solusi 
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Memberikan solusi total
yang responsif

Di tengah situasi bisnis yang menan
tang saat ini karena pandemi COV
ID19, beberapa perusahaan di industri 
tambang, konstruksi dan perkebunan 
berusaha semaksimal mungkin untuk 
menekan biaya investasi mereka. 
LiuGong menilai kondisi ini sebagai 
satu kesempatan bagi mere ka untuk 
mendapatkan peralatan yang tepat. 
LiuGong menawarkan solusisolusi 
peralatan yang mampu memenuhi 
tuntutantuntutan para customer.

Selain itu, untuk mendukung kelan
caran pekerjaan para pelanggan, Liu
Gong memiliki stock management yang 
sistematis sehingga product availability 
terjamin. “Untuk memperkuat cover-
age dan participation rate LiuGong di 
segmen menengah dan atas, kami juga 
telah memiliki stock management yang 
sistematis untuk membantu distributor
distribu tor kami memastikan product 
availability mesinmesin LiuGong tetap 
tersedia,” kata Hadityo.

Ia menambahkan, konsep pengem
bangan bisnis LiuGong adalah proses 

tanpa akhir untuk menjawab berba
gai tantangan yang dihadapi para 
pelanggan di industriindustri ter
kait. “LiuGong menawarkan solusi 
lengkap dan menyediakan berbagai 
pelatihan penuh, tidak hanya bagi 
para dealer tetapi juga pelanggan
pelanggannya. LiuGong juga me
mantau efisiensi mesinmesin para 
pelanggan serta menyediakan suku 
cadang dan layanan yang baik. Kami 
juga menawarkan lini produk yang 
lengkap untuk sektorsektor utama 
di Indonesia dan berkomitmen untuk 
mengembangkan segmensegmen ini 
melalui penyediaan produkproduk 
yang tepat, edukasi yang cukup, 
customers experience, serta layanan 
purna jual yang terpercaya.”

Komitmen inti LiuGong adalah untuk 
memberikan layanan terbaik bagi 
para customer dengan membuktikan 
pengalaman globalnya di Indonesia. 
Seperti yang Hadityo simpulkan: 
“Kami ingin pelangganpelanggan 
kami tahu bahwa kami tidak hanya 
di sini untuk menjual mesinmesin 
tetapi untuk mendukung mereka 
sepenuhnya. Apa yang penting buat 
pelanggan, maka akan menjadi prio
ritas buat LiuGong.” EI

percayaan yang terus meningkat dari 
para loyal customer kami, bahkan 
beberapa pemain atau pelanggan 
berskala besar mulai memercayakan 
investasi mereka  pada produk
produk LiuGong, dan ini merupakan 
kepercayaan dan tanggung jawab 
yang perlu kami jaga,” tuturnya.

LiuGong juga terus berusaha 
mendekatkan diri kepada para 
pelanggan dengan meningkatkan 
fasilitasfasilitas layanan purna 
jual. Upaya ini dimaksudkan  untuk 
mendukung dealerdealer dan para 
pelanggan serta terus mempercepat 
respon terkait pasokan suku cadang.

Saat ini LiuGong sudah memiliki la
yanan Customers Service 24 jam Liu-
Gong Care Call Center di nomor 0800 
1888 009. “Layanan ini mencakup 
kontak dengan teknisi ahli yang akan 
semaksimal mungkin menjaga mesin
mesin Anda tetap beroperasi, dengan 
alatalat yang bekerja minimal dela
pan hingga 10 jam sehari.  LiuGong 
memahami pentingnya respon dan 
solusi cepat sesuai kebutuhan para 
pelanggan,” ia menjelaskan.

Buldozer LiuGong B230
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PT Dayasakti Mitra Mandiri 
atau yang lebih dikenal de
ngan Dayasakti berbagi khabar 

gembira pada pertengahan tahun 
ini. Di tengah kondisi bisnis yang 
terus bergejolak karena pandemi CO
VID19, perusahaan ini memperkenal
kan produk baru di segmen excava
tor, yaitu Excavator Lovol. Kehadiran 
produkproduk Lovol itu menambah
kan panjang line-up mesinmesin 
yang diageni Dayasakti. Sebelumnya 
perusahaan ini memegang keagenan 
produkproduk XGMA, yang terdiri 
dari wheel loader, mini excavator, 
bulldozer, motorgrader dan vibrator 
roller.

“Kami lihat masih ada peluang untuk 
memasarkan mesinmesin excavator 
ke pasar Indonesia, terutama untuk 
mendukung berbagai industri yang 
sedang tumbuh pesat di  tanah air 
dewasa ini,” kata Sukur Sutrisno, Na
sional Sales Manager Dayasakti kepada 

Dayasakti menambah panjang line-up produk-produknya dengan 
memperkenalkan produk baru dari segmen excavator, Lovol Excavator.

Mini excavator Lovol 
FR60E2-H, kelas 6-ton.

Equipment Indonesia barubaru ini.

Lovol adalah produk dari Weichai Lo
vol Heavy Industry Co., Ltd. Didirikan 
pada tahun 1998, sebagai anak peru
sahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh 
Weichai Lovol Heavy Industry Group, 
perusahaan ini memiliki aset sebesar 
16,1 miliar RMB dan 15.000 karyawan. 
Pabrikan ini merupakan perusahaan 
manufaktur mesin konstruksi dengan 
pertumbuhan tercepat di Cina. Peru
sahaan ini juga dikenal sebagai pro
dusen mesinmesin pertanian terbesar 
di negeri panda itu, yang terdiri dari 
traktor, combine harvester, dan crawl
er combine. Lovol juga telah menjadi 
salah satu produsen wheel loader dan 
excavator terbesar di Cina. Pabrik 
excavator Lovol dibangun pada tahun 
2006. Sementara produk wheel loader 
sudah diproduksi sejak tahun 2004. 
Produkproduk Lovol lainnya adalah 
backhoe loader.

Secara keseluruhan, pada 2019, 

pabrikan ini berhasil memproduksi 
dan menjual lebih dari 800 unit mesin 
konstruksi. Dua tahun kemudian, se
jak 2021, Lovol mengekspor lebih dari 
1000 unit mesin konstruksi ke klien 
luar negerinya.

Lovol merupakan brand global. Dealer 
pertama dibentuk pada tahun 2005 
di Myanmar.  Kemudian pada tahun 
2012, pabrikan ini mendirikan Japan 
Technology Center demi mewujudkan 
komitmennya untuk mencapai inter
aksi yang ramah dan efisien antara 
manusia, produk, sumber daya dan 
lingkungan. Ini untuk membangun 
masa depan yang cemerlang untuk 
pembangunan berkelanjutan antara 
dunia dan umat manusia melalui 
teknologi inovatif.

Sebagai brand global, fasilitasfasilitas 
produksi Lovol tidak hanya dibangun 
di negeri asalnya, Cina, melainkan 
hingga ke luar negeri. Di tanah kela
hirannya, pabrikpabrik Lovol terse

DAYASAKTI

DAYASAKTI PASARKAN
EXCAVATOR LOVOL
DAYASAKTI PASARKAN
EXCAVATOR LOVOL
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Excavator Lovol FR150DBackhoe loader Lovol

bar di Tianjin, Weifang, Qingdao, 
Zhucheng, Linyi dan Harbin. Semen
tara di luar negeri, Lovol memiliki 
pabrik di San Vito, Modena, Italia.

Sukur Sutrisno menjelaskan sekilas 
keunggulankeunggulan excavator 
Lovol. Menurutnya, mesinmesin ini 
menggunakan komponenkomponen 
utama yang sudah sangat umum di 
pasaran, sehingga para pengguna ti
dak perlu mengkhawatirkan keterse
diaan suku cadangnya. Komponen
komponen yang dimaksudkan adalah 
engine, main pump, main valve dan 
swing motor. 

Ia menjelaskan bahwa merekmerek 
engine yang menggerakkan mesin
mesin excavator Lovol beragam. Mini 
excavator, misalnya, menggunakan 
engine Yanmar 4TNV94L. Sementara 
excavator kelas 13ton ditenagai oleh 
engine Isuzu dan excavator kelas 20 
hingga 51 ton menggunakan engine 
Cummins dan Isuzu. Untuk main pump, 
main valve dan swing motor, tersedia 
dua opsi, yaitu Kawasaki dan Doosan. 
Untuk travel motor, yang digunakan 
adalah merek Nabtesco/Doosan.

Lovol memproduksi beragam model 
excavator mulai dari kelas mini, mini 
hingga medium. Tipe yang paling ke
cil adalah mini excavator FR18E2u 
(2ton), FR60E2H (6ton) dan FR80E2 
(8ton). Sedang untuk kelas medium 
tersedia mulai dari FR150D (13ton), 

FR220D (20ton) hingga FR330D (33
ton). Untuk aplikasiaplikasi Heavy 
Duty, tersedia FR 350E2HD (35ton), 
FR480E2HD (48ton) dan FR510E2HD 
(51ton)

Produkproduk Lovol bukan brand pen
datang baru di pasar Indonesia karena 
sudah pernah dipasarkan oleh be
berapa perusahaan lain sebelumnya. 
Sukur mengatakan, Dayasakti tertarik 
untuk memasarkan produkproduk 
Lovol karena beberapa pertimbangan. 
“Produkproduk Lovol sangat bagus 
dan Lovol sudah menggunakan sistem 
managemen mutu serta administrasi
nya standar internasional,” ujarnya 
sedikit berpromosi. 

Selain itu, ia menambahkan, mesin
mesin Lovol sudah didukung dengan 
kesiapan aftermarket support. “Apa
lagi komponenkomponen utama yang 
digunakan sudah sangat umum di pa
saran, sehingga sangat mudah untuk 
mendapatkan pasokan suku cadang 
untuk komponenkomponen seperti 
engine, main pump, main valve dan 
swing motor.”

Untuk mendukung pemasaran produk
produk Lovol di Indonesia, Dayasakti 
menyediakan gudang suku cadang 
dan menyediakan layananlayanan 
terbaik bagi para pelanggan dengan 
memberikan servis langsung kepada 

para customer maupun dengan mem
berikan pelatihan bagi tim teknisi 
customer. 

 Dayasakti akan memasarkan produk
produk Lovol ini ke seluruh wilayah 
Indonesia melalui cabangcabangnya 
yang tersebar di berbagai kota pen
ting mulai dari Jakarta, Surabaya, 
Semarang,  Pekanbaru, Palembang, 
Balikpapan, Makassar, Medan, Pon
tianak, Samarinda, Denpasar hingga 
Banjarmasin.

Selain mesinmesin XGMA dan Lovol, 
Dayasakti juga menjadi agen untuk 
produk TGP Breaker & Vibro Ripper 
(Korea). Adapun modelmodel yang 
dipasarkan mulai dari untuk exca-
vator kelas 5 ton hingga excavator 
kelas 50 ton. Alat pemecah batu ini 
membidik segmen quarry dan aplikasi 
konstruksi lainnya. 

Dayasakti juga memegang keagenan 
beberapa produk aftermarket, di an
taranya hydraulic & industrial hose 
merk Gates. Gates dikenal sebagai 
pabrikan hydraulic & industrial hose 
terkemuka dunia. Dayasakti me
masarkan produkproduk ini karena 
melihat kebutuhan pasar yang meng
inginkan produkproduk hose yang 
branded. Gates Hydraulic & Industrial 
Hose merupakan brand asal Amerika 
Serikat. Untuk informasi lebih lanjut, 
silahkan kunjungi: www.dayasakti.
net. EI
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Peralatan berat tidak 
ditakdirkan untuk 
berumur panjang. 

Masa pakainya sangat terba
tas. Makin berat kerjanya, 
kemungkinan untuk lekas 
rusak makin tinggi. Itu se
babnya mesinmesin yang 
bekerja di pertambanga, 
quarry dan juga forestry 
lebih cepat menjadi barang 
apkiran alias sudah tidak 
dapat dipakai lagi. Apalagi 
kalau pemeliharaannya ti
dak teratur. Tetapi karena 
alat berat merupakan ba
rang modal, maka mesin
mesin ini pasti mendapat 
perlakuan istimewa dari pe
miliknya. Perawatan terjad
wal dilakukan secara rutin 
agar performa dan produkti
vitasnya tetap tinggi, biaya 
operasi dan kepemilikannya 
tetap efisien serta masa 
pakainya lebih panjang. 

Namun, sebagus apapun per
awatan suatu mesin, waktu 
tetap membatasinya. Selain 
suku cadang yang mengalami 
keausan sehingga harus diper
baiki dan diganti, komponen

bengkel akan menimbulkan 
downtime yang pada akhir
nya berdampak terhadap 
produktivitas secara kese
luruhan, sementara biaya 
perawatan dan operasi akan 
semakin mahal.  

Mengganti mesinmesin 
lama dengan peralatan 
brand new kerap menjadi 
opsi pertama yang diper
timbangkan banyak pemilik 
alat. Peralatan baru bi
asanya memiliki biaya per
awatan yang lebih rendah 
dan teknologi yang lebih 
modern. Unitunit baru 
yang sudah dilengkapi de
ngan perangkatperangkat 
antarmuka dan hidrolik 
yang diperbarui juga dapat 
membantu Anda menyele
saikan proyekproyek lebih 
cepat. Peralatan baru juga 
bertahan lebih lama dan 
memiliki biaya perawatan 
yang lebih rendah. Tetapi, 
dari segi nilai investasi, 
membeli peralatan baru 
biasanya lebih mahal dari
pada membangun kembali 
atau memperbaiki mesin

mesin yang sudah ada. 
Apakah membeli peralatan 
baru adalah keputusan 
terbaik untuk bisnis Anda 
tergantung pada seberapa 
banyak Anda dapat mem
peroleh keuntungan finan
sial dengan melakukannya.

Bangun kembali
Penawaran yang relatif 
baru di Indonesia adalah 
membangun kembali (re-
build) peralatan berat yang 
usia produktifnya sudah 
berakhir. Beberapa OEM 
terkemuka menyediakan 
jasa rebuild dan remanu
faktur melalui para dealer/
distributor resmi mereka. 
Dengan rebuild, maka se
buah mesin akan kembali 
ke kondisi awal dan memu
lai kehidupan baru (second 
life) berikutnya sehingga 
memperpanjang masa pa
kainya dan sekaligus menin
gkatkan nilai sisanya. 

Opsi rebuild bisa memberi 
Anda masa pakai seperti me
sin baru dengan harga yang 
lebih rendah. Namun, proses 

TOTAL REBUILD ATAU
Ada dua pilihan yang dihadapi para pemilik pera-
latan berat saat mesin-mesin mereka sudah berada  

Alat-alat berat yang menunggu giliran direkondisi di salah satu lokasi tambang batubara.

BELI BARU?
pada akhir siklus hidupnya yang pertama, bahkan mungkin yang kedua: apakah 
mengganti dengan peralatan baru ataukah membangun ulang sepenuhnya (total 
rebuild). Anda memilih opsi yang mana? 

komponen mesin yang lain 
juga perlu direkondisi. Seiring 
perjalanan waktu, produktivi
tas mesin semakin berkurang 
dan tingkat efisiensinya pun 
menurun. Ketika peralatan 
berat berada pada akhir siklus 
hidupnya, entah yang per
tama atau bahkan mungkin 
yang  kedua, para pemilik alat  
akan dihadapkan pada pilihan 
apakah mengganti dengan 
mesinmesin baru atau bekas, 
memperbaiki saja ataukah 
membangun kembali (rebuild) 
mesinmesin yang sudah ada. 
Mana pilihan yang menjadi 
preferensi Anda? 

Opsi memperbaiki bukan 
solusi yang asing lagi. Ham
pir semua produsen, dealer/
distributor dan para pemilik 
alat punya workshop untuk 
memperbaiki mesinmesin 
mereka sendiri maupun mi
lik para customer. Dari segi 
biaya, perbaikan tergolong 
opsi yang paling murah. 
Mesin diperbaiki setiap 
kali terjadi masalah alias 
rusak. Namun, peralatan 
yang sering keluar masuk 

 (FOTO: EI)
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rebuild memakan waktu 
yang lama. Juga tidak semua 
teknologi pada mesin rebuild 
dapat diperbarui.

Rebuild paling umum dita
warkan untuk mesinmesin 
besar di sektorsektor kon
struksi, quarry dan pertam
bangan. Bergantung pada 
kondisi mesin, para pelang
gan dapat memilih tingkat 
rebuild yang berbeda. Cat
erpillar, misalnya, menawar
kan dua opsi yakni Complete 
Certified Rebuild dan Certi-
fied Power Train Rebuild. 

“Saat alat berat berada di 
akhir siklus hidup pertaman
ya, mesin itu dapat memiliki 
siklus hidup kedua secara 
penuh dengan mengikuti pro
gram Complete Certified Re-
build. Mesin ini benarbenar 
dilucuti dan semua kompo
nen nonlogam diganti. Per
forma dan produktivitasnya 
dipulihkan ke mesin orisinil 
sembari melakukan pembaru
anpembaruan engineering 
terbaru,” kata sumber Cater
pillar mengutip laporan Stian 
Overdahl di situs Plant & 
Equipment, Selasa (6/7). 

Rebuild lain yang ditawarkan 
Caterpillar, menurut sumber 
tersebut, hanya terbatas 
pada Power Train saja, 
yaitu Certified Power Train 
Rebuild. Semua komponen 
dalam power train dibangun 
kembali sepenuhnya sesuai 
standar Caterpillar. 

Apakah alat berat perlu 
rebuild penuh atau per
baikan saja sepenuhnya 
bergantung pada beberapa 
faktor, seperti hasil ins
peksi, pengambilan sampel 
oli terjadwal, kinerja me
sin, catatan operator, jam 
kerja alat dan penilaian 
kondisi sasis.  Selain itu, 
faktorfaktor lain yang juga 
dipertimbangkan adalah 
warna asap, power rendah, 
getaran, dan lainnya. 

Menurut sumber Volvo Con
struction Equipment, sep
erti dikutip Stian Overdahl, 
ada argumen ekonomi yang 
mendukung perlunya re-
build mesin dalam armada 
yang ada dibandingkan 
membeli alat berat baru. 
“Dengan rebuild, Anda 
melindungi investasi awal 

Anda dan memperpanjang 
umur aset dengan harga 
yang jauh lebih rendah 
daripada membeli mesin 
baru. Sebagai imbalannya, 
Anda menerima mesin yang 
beroperasi penuh dengan 
produktivitas tinggi dan 
waktu kerja yang terja
min, tanpa berdampak 
pada pengeluaran modal,” 
menurut Volvo CE.  

Studi juga menunjukkan 
bahwa total biaya kepe
milikan berkurang saat 
membangun kembali mesin 
dibandingkan dengan mem
beli mesin baru, karena bi
aya depresiasi dan asuransi 
lebih rendah, misalnya.

Di tanah air, beberapa OEM, 
bermitra dengan dealer 
lokal, menawarkan jasa 
rebuild dengan beberapa 
opsi. PT Volvo Indonesia, 
contohnya, menawarkan 
kepada pelangganpelang
gannya program rebuild 
alat berat bekas bersertifi
kat yang dinamakan VCRM 
(Volvo Certified Rebuild 
Machine). Sebagaimana 
dijelaskan Nino Putra, 
Aftermarket & Customer 
Solution Director PT Volvo 
Indonesia, program ini me
mungkinkan usia (life cycle) 
mesinmesin Volvo akan 
diperpanjang ke siklus usia 
pemakaian peralatan beri
kutnya dengan mengemba
likan kondisi mesinmesin 
itu ke usia awal.

Nino menyebut program 
rebuild bersertifikat ini seb
agai pendekatan baru Volvo 
CE untuk membantu para 
customer mengoptimalkan 
siklus hidup mesinmesin 
Volvo mereka. Mengikuti 
program ini, kata dia, mem
buat mesinmesin mereka 
kembali ke kondisi kerja 
yang optimal dengan biaya 
yang lebih murah ketimbang 
membeli alat berat baru. 
Dengan tetap mengede
pankan efisiensi operasional 
sebagai prioritas utama, 
program ini membantu para 
pelanggan mendapatkan 
cara yang inovatif untuk 
mengendalikan biaya. 

Ia menggarisbawahi bahwa 
program VCRM sangat ber
beda dengan program GOH 
(General Overhaul) yang bi

asa dilakukan oleh merek
merek lain. “Mesinmesin 
yang mengikuti program 
VCRM akan mendapatkan 
garansi pabrikan dari Volvo 
CE,” ujarnya.  

Program VCRM di Indone
sia dilakukan oleh dealer 
Volvo CE, PT Indotruck 
Utama (ITU). Namun, Nino 
mengingatkan bahwa tidak 
semua dealer Volvo bisa 
menyelenggarakan program 
rebuild. Hanya dealerdeal
er yang sudah disertifikasi 
oleh Volvo CE yang boleh 
melakukan rebuild. Proses 
seleksinya ketat karena 
harus memenuhi standar

yang melakukan perbaikan 
(rekondisi) alatalat milik 
para customer. Mereka akan 
secara rutin memeriksa 
semua komponen dan meng
ganti komponenkomponen 
yang perlu diganti. Semua 
perbaikan dilakukan dengan 
standar pabrik Liebherr dan 
digaransi sebagai unitunit 
baru.

Mengapa Liebherr Indonesia 
memproduksi berbagai kom
ponen dan spareparts secara 
lokal supaya memudahkan 
pekerjaan tim servis. Sebab, 
kalau semuanya diimpor, 
proses servis akan terham
bat karena butuh waktu 

standar Volvo, baik dari 
segi infrastruktur, proses, 
kualitas maupun sumber 
daya yang harus dimiliki, 
dan setiap dua tahun akan 
dilakukan sertifikasi. In
donesia beruntung karena 
bengkel ITU merupakan 
yang pertama di Asia Pacific 
(APAC) yang telah disertifi
kasi oleh Volvo CE.

PT Liebherr Indonesia Per
kasa sejak awal berdirinya 
pada tahun 1997 sudah 
merintis bisnis reman untuk 
mendukung bisnis distribusi 
dan servis peralatan tambang 
merek Liebherr. Program 
remanufaktur Liebherr Indo
nesia memungkinkan layanan 
rekondisi kotak splitter dan 
penyegelan kembali silinder. 
Pekerjaanpekerjaan ini didu
kung oleh teknisiteknisi lokal 
yang terlatih dan berpengala
man. Strategi ini dilakukan 
untuk memudahkan tim lokal 

lama untuk mengorder suku 
cadang maupun komponen 
dan harganya lebih mahal 
pula. Namun,  dengan mem
produksi sendiri di dalam 
negeri, Liebherr Indonesia 
mampu menyediakan ber
bagai komponen dan suku 
cadang dengan kualitas yang 
sama dengan standar Eropa 
tetapi dengan harga yang 
kompetitif. Ini salah satu 
solusi inovatif yang ditawar
kan Liebherr bagi pelanggan
pelanggannya di Indonesia. 

Memutuskan antara membeli 
mesin baru maupun bekas, 
memperbaiki peralatan yang 
sudah ada hingga memban
gun ulang sepenuhnya (total 
rebuild) mesinmesin yang 
usia produktifnya habis tidak 
selalu keputusan yang sim
pel. Masingmasing pilihan 
punya untung ruginya. Opsi 
mana yang menjadi prefer
ensi Anda? EI

PT Liebherr Indonesia Perkasa melakukan servis langsung di jobsite.
(DOK. PTL)
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MENGINTIP FASILITAS REMAN LIEBHERR 
DI BALIKPAPAN SAAT PANDEMI

Salah satu solusi inovatif 
yang ditawarkan Liebherr 
Indonesia bagi pelanggan-

pelanggannya adalah mem-
produksi berbagai kompo-

nen dan suku cadang secara 
lokal yang dikerjakan oleh 

teknisi-teknisi yang terlatih 
dan berpengalaman. De-

ngan memproduksi sendiri 
di dalam negeri, Liebherr 
Indonesia mampu menye-

diakan berbagai komponen 
dan suku cadang dengan 

kualitas yang sama dengan 
standar Eropa tetapi dengan 

harga yang kompetitif.

Proses dis-
assembly (pem-
bongkaran) hy-
draulic cylinder. 

PT Liebherr Indonesia Perkasa (PTL) yang bermarkas di Balik
papan, Kalimantan Timur didirikan pada Februari 1997. Sejak 
awal, Liebherr Indonesia mewakili Grup Liebherr dan portofo

lio produkproduk pertambangannya di pasar Indonesia. Perusahaan 
ini fokus pada distribusi dan layanan mesinmesin hydraulic excava-
tor, dozer, dan off-road truck, serta menyediakan berbagai layanan 
lain seperti remanufaktur (reman) berbagai komponen dan produksi 
komponenkomponen utama.

Ada tiga bidang usaha yang digarap Liebherr Indonesia di Balikpa
pan, yaitu manufacturing, remanufacturing (reman), dan production 
house plus warehouse. Divisi reman merebuild komponenkomponen 
Liebherr, yang dibuat mengikuti standarstandar pabrik Liebherr, se
hingga mendapat garansi dari pabrik.

Bisnis reman sudah dirintis Liebherr sejak awal berdirinya pada 
tahun 1997. Gagasan di balik pembentukan fasilitas remanufaktur 
lokal, sebagai salah satu lini bisnis Liebherr Indonesia, adalah untuk 
meningkatkan dan memperluas layanan yang diusulkan untuk para 
pelanggan setelah penjualan peralatan. Program remanufaktur Lieb
herr Indonesia memungkinkan layanan rekondisi kotak splitter dan 
penyegelan kembali silinder. Pekerjaanpekerjaan ini didukung oleh 
teknisiteknisi lokal yang terlatih dan berpengalaman di bawah pen
gawasan Graeme Dalzell, General Manager Operations; Carter Byron, 
Maintenance Advisor; dan Rudi Hartono, Remanufacturing Supervisor.

Selain melakukan rekondisi, Divisi Reman Liebherr Indonesia juga 
memproduksi berbagai komponen dan spareparts. Strategi ini di
lakukan untuk memudahkan tim lokal yang melakukan perbaikan 

PTL
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(rekondisi). Mereka akan secara 
rutin memeriksa semua komponen 
dan mengganti komponenkomponen 
yang perlu diganti. Semua perbaikan 
dilakukan dengan standar pabrik 
Liebherr dan digaransi sebagai unit
unit baru.

Mengapa Liebherr Indonesia mem
produksi berbagai komponen 
dan spareparts secara lokal supaya 
memudahkan pekerjaan tim servis. 
Sebab, kalau semuanya diimpor, 
proses servis akan terhambat karena 
butuh waktu lama untuk mengorder 
suku cadang maupun komponen 
dan harganya lebih mahal pula. Na
mun,  dengan memproduksi sendiri 
di dalam negeri, Liebherr Indonesia 
mampu menyediakan berbagai kom
ponen dan suku cadang dengan kuali
tas yang sama dengan standar Eropa 
tetapi dengan harga yang kompetitif. 
Ini salah satu solusi inovatif yang 
ditawarkan Liebherr bagi pelanggan
pelanggannya di Indonesia. 

Dengan pendekatan ini, Liebherr In
donesia mengintegrasikan ke dalam 
produkproduknya komponenkom
ponen dan spareparts buatan sendiri 
secara lokal dengan teknologi terbaik 
Liebherr mulai dari engine, elek
tronik, hidrolik, electric alternator, 
drive system, sistem suspensi, sistem 
kontrol, bahkan hingga injection sys-
tem, yang semuanya  itu direkayasa 
dan dibuat sendiri oleh Liebherr In
donesia. 

Tantangan baru saat pandemi
Saat Indonesia dilanda pandemi glo
bal COVID19, terjadi lonjakan harga 
komoditas (batubara) terbaru dan 
kondisi ini mendorong meningkatnya 
permintaan komponenkomponen 
remanufaktur lokal untuk membantu 
commissioning kembali peralatan 
yang sebelumnya diparkir dan mening
katkan target produksi tambang.

Pandemi global itu menimbulkan 
tantangan baru bagi perusahaan 
ini. Gangguan rantai pasokan suku 
cadang internasional telah berdam
pak buruk pada kemampuan produksi 
ulang Liebherr Indonesia, karena 
ketersediaan suku cadang yang dibu
tuhkan tidak diberikan sesuai dengan 
tingkat seperti saat prapandemi. 
Selain itu, juga terdampak oleh per
aturan pengurangan tenaga kerja dari 
pemerintah daerah, yang membatasi 
jumlah total staf (25%) yang diizinkan 
bekerja fasilitas reman. Menghadapi 
situasi baru tersebut, perusahaan ini 
melakukan perubahan kebijakan.

“Menjadi prioritas kami untuk me
rencanakan perubahan komponen, 
meninjau persyaratan suku cadang, 
dan tingkat persediaan,” ungkap 
Graeme Dalzell. Dia menambahkan, 
“Kami mengalokasikan tenaga kerja 
hanya untuk komponenkomponen 
yang semua kebutuhan suku cadan
gnya tersedia atau pengiriman yang 
harus disegerakan berdasarkan per
mintaan.”

Strategi lain yang dilakukan Liebherr 
Indonesia selama masa pandemi 
adalah meningkatkan komunikasi dua 
arah dengan para pelanggan sebagai 
upaya untuk melakukan pertukaran 
komponenkomponen preventif sesuai 
dengan masa pakai yang diberikan. 
Hal ini ditempuh untuk menghindari 
kegagalan yang mungkin memerlukan 
penggantian komponenkomponen 
tambahan yang tidak biasanya harus 
diganti. Oleh karena itu, penting 
sekali memberikan laporan analisis 
oli kepada para pelanggan. Misalnya, 
memantau keausan yang tidak normal 
dalam sistem yang akan berdampak 
buruk pada umur komponen.

Untungnya, dengan tersedianya tim 
teknisi lokal yang profesional, kiner
ja kerja pascapandemi dapat diper
tahankan sesuai level prapandemi. 
Semua tindakan kesehatan, kesela
matan, dan lingkungan diterapkan 
untuk memastikan kesejahteraan 
teknisi Liebherr Indonesia selama 
pandemi ini.

Semangat kekeluargaan
Grup Liebherr memegang teguh nilai
nilai kekeluargaan dan nilainilai 
ini juga dimiliki oleh Liebherr Indo
nesia. Perusahaan ini bekerja dan 
bersinergi sebagai sebuah keluarga 
setiap saat dan dalam kondisi sesulit 
apapun. Remanufacturing Supervisor 
Liebherr Indonesia, Rudi Hartono, 
berbagi cerita tentang perjalanan
nya selama bertahuntahun bersama 
perusahaan. “Saya telah mengalami 
banyak hal, tetapi pandemi ini akan 
menjadi salah satu kisah yang tak 
terlupakan. Sangat menantang un
tuk bekerja dengan tenaga kerja 
dan jam kerja yang terbatas sambil 
berkembang untuk memberikan du
kungan terbaik bagi para pelanggan 
dan menjaga kesejahteraan kami 
pada saat yang sama,” tuturnya.

Dia menambahkan, “Saya senang 
memiliki tim yang andal dan terima 
kasih kepada semua orang yang ter
libat. Kami dapat mempertahankan 
hasil yang bagus dan memenuhi ke
butuhan para pelanggan kami.”

Liebherr Indonesia selalu berupaya 
untuk mewujudkan lingkungan kerja 
yang nyaman dan aman bagi setiap 
karyawannya, terutama pada masa 
pandemi seperti ini, guna memper
tahankan standar kinerja yang baik 
dan memberikan hasil pekerjaan 
yang memuaskan bagi pelanggan
pelanggannya. EI

Proses machining. 
PTL
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Banyak OEM terkemu
ka dunia menawar
kan jasa rebuild atau 

remanufacturing melalui 
dealerdealer resmi  mere
ka. Membangun ulang 
sepenuhnya (total rebuild) 
sebuah peralatan bekas 
memang dapat menjadi 
opsi yang hemat biaya un
tuk membuat mesin kem
bali ke kondisi orisinil atau 
paling tidak mendekati 
aslinya, sambil berkontri
busi terhadap kelestarian 
lingkungan dan ekonomi 
sirkular. Pertanyaan  adalah 
kapan mesin rebuild men
jadi opsi yang lebih baik 
daripada membeli mesin 
baru (replacement)? 

Salah satu OEM yang 
menawarkan jasa Rebuild 
atau Remanufacturing 
adalah Volvo Construc
tion Equipment (Volvo 
CE). Produsen asal Swedia 
ini menawarkan kepada 
pelangganpelanggannya 
program Rebuild alat berat 
bekas bersertifikat yang 
dinamakan VCRM (Volvo 
Certified Rebuild Machine). 

Nino Putra, Aftermarket & 
Customer Solution Director 
PT Volvo Indonesia, menga
takan bahwa program VCRM  
memungkinkan usia (Life 
Cycle) mesinmesin Volvo 
akan diperpanjang ke sik
lus usia pemakaian pera
latan berikutnya de ngan 
mengembalikan kondisi 
mesinmesin itu ke usia 
awal. Dia menyebutnya 
dengan Back to Zero “0“ 
life dengan biaya yang eko
nomis (ECOR/Economical To 
Repair). 

Program Rebuild berserti
fikat ini merupakan sebuah 
pendekatan baru Volvo 
CE untuk membantu para 
customer mengoptimalkan 
siklus hidup mesinmesin 
Volvo mereka. Mengikuti 

program ini, kata Nino, 
membuat mesinmesin 
mereka kembali ke kondisi 
kerja yang optimal dengan 
biaya yang lebih murah 
ketimbang membeli alat 
berat baru. Dengan tetap 
mengedepankan efisiensi 
operasional sebagai prio
ritas utama, program ini 
membantu para pelanggan 
mendapatkan cara yang 
inovatif untuk mengendal
ikan biaya. 

“Ketika beberapa brand 
mengajukan penawaran 
untuk penggantian mesin 
yang sudah mendekati akhir 
masa pakainya, mesinme
sin Volvo dapat dipulihkan 
kembali ke kualitas aslinya 
melalui program VCRM. 
Mereka akan mendapatkan 
mesinmesin yang sudah 
dibangun ulang seluruh
nya dalam kondisi ‘seperti 
baru’, kembali bekerja 

untuk mencapai kembalian 
investasi yang menguntung
kan, dengan ketersediaan 
yang tinggi dan andal.  
Mesin kembali siap untuk 
masa pakai kedua (second 
life),” papar Nino kepada 
Equipment Indonesia baru
baru ini.

Program VCRM, lanjut Nino, 
sangat berbeda dengan 
program GOH (General 
Overhaul) yang biasa di
lakukan oleh merekmerek 
lain. “Mesinmesin yang 
mengikuti program VCRM 
akan mendapatkan garansi 
pabrikan dari Volvo CE,” 
kata Nino meyakinkan.  

Program VCRM dilakukan 
oleh dealerdealer Volvo 
CE. Tetapi Nino mengingat
kan bahwa tidak semua 
dealer bisa menyeleng
garakannya, tetapi hanya 
dealerdealer yang sudah 

disertifikasi oleh Volvo CE. 
“Sebagai dealer, untuk bisa 
melakukan program VCRM 
ini,  perlu dilakukan sertifi
kasi terlebih dahulu dengan 
proses yang ketat dan harus 
memenuhi kriteria standar 
Volvo, baik dari segi infra
struktur, proses, kualitas 
maupun sumber daya yang 
harus dimiliki, dan setiap 
dua tahun akan dilakukan 
sertifikasi ulang untuk 
memastikan standar yang 
telah ditentukan oleh Volvo 
CE tersebut terjaga dengan 
baik,” terangnya. 

Sebagai informasi, PT In
dotruck Utama (ITU), yang 
merupakan distributor 
tunggal Volvo Construction 
Equipment di Indonesia, 
adalah bengkel pertama 
di Asia Pacific (APAC) yang 
telah disertifikasi oleh 
Volvo CE.

VOLVO CE
TAWARKAN PROGRAM 
REBUILD BERSERTIFIKAT

ADT Volvo bekas pakai yang sudah mengikuti program VCRM.

Program Rebuild 
bersertifikat Volvo 
Construction Equip-
ment menghasilkan  
kualitas yang sama 
seperti alat berat 
baru.
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Total Rebuild atau 
perbaikan?
Ada dua faktor yang men
jadi pertimbangan utama 
untuk melakukan Rebuild 
maupun Remanufacturing, 
terutama dari sisi kondisi 
alat berat. Pertama, usia 
alat, seperti alat dipakai 
tidak dalam kondisi ekstrim 
tetapi usia pemakaian yang 
lama akan mempengaruhi 
penurunan kinerja mesin 
tersebut. Kedua, kondisi 
karena pemakaian, seperti 
alat yang dipakai dalam 
kondisi medan sangat berat 
(ekstrim) akan mempenga
ruhi penurunan kinerja alat 
yang lebih cepat. 

“Kedua faktor tersebut, 
seiring dengan pemakaian 
alat, akan memengaruhi 
biaya perawatan dan ope
rasional yag akan semakin 
naik dan berbanding ter
balik dengan produktifitas 
mesin yang akan semakin 
menurun. Untuk itulah 
pada akhir Life Cycle mesin 
perlu dilakukan program 
Rebuild atau Remanufac-
turing,” kata Nino.

Biasanya mesinmesin yang 

mengikuti program VCRM 
dievaluasi terlebih dahulu 
untuk menentukan apakah 
unitunit itu perlu dibangun 
kembali sepenuhnya (total 
rebuild) atau diperbaiki 
saja. Menurut Nino, faktor
faktor yang menjadi perha
tian utama adalah usia me
sin, performa, serta biaya 
perawatan dan operasional.  
“Kondisi alat yang sudah 
mencapai usia 20 ribu jam 
dalam kondisi pemakaian 
yang sangat ekstrim – 25 
ribu jam dalam kondisi 
pemakaian normal, layak 
mengikuti program VCRM. 

Komponenkomponen apa 

saja yang menjadi fokus 
penilaian untuk menentukan 
apakah sebuah mesin diban
gun kembali seluruhnya 
atau diperbaiki saja, Nino 
mengatakan pada dasarnya 
mayoritas komponen bisa 
dibangun ulang karena 
proses Rebuild atau Reman-
ufacturing merupakan kom
binasi antara proses work-
shop (bengkel) dan proses 
produksi (manufaktur). 

“Tinggal dilihat kondisi 
tingkat kerusakan dari 
komponenkomponen 
tersebut. Apakah sudah 
tergolong BER (Beyond 
Economical Repair) atau 
belum, Kalau sudah BER, 
maka akan dilakukan peng
gantian komponen baru. 
Pada proses Rebuild atau 
Remanufacturing ini konsep 
yang diterapkan adalah Re-
place, Repair, Reuse & Re-
cycle sesuai dengan standar 
proses dan kualitas yang 
telah ditetapkan oleh Volvo 
CE,” urainya.

Nino menyebutkan banyak 
keuntungan yang diperoleh 
customer yang memanfaat
kan jasa Rebuild atau Re-
manufacturing dibanding
kan membeli mesin baru. 
Dari segi biaya, kata dia, 
lebih ekonomis dibanding
kan dengan investasi unit 
yang sama sekali baru. “Bi
aya pembangunan kembali 
mesin 60 persen dari nilai 
mesin baru. Banyak yang 
menawarkan biaya lebih 
rendah tetapi hal ini akan 
berimplikasi terhadap kual
itas rebuild itu sendiri,” 
ungkapnya.

Dengan mengikuti program 
Rebuild yang bersertifikat 
seperti yang dilakukan Volvo 

CE, Nino melanjutkan, life 
cycle mesin diperpanjang. 
Tidak hanya itu, investasi 
usia mesin juga maksimal 
dan nilai sisa mesin (residu-
al value) lebih baik. Apalagi 
mesinmesin yang mengikuti 
program ini mendapat eks
tra garansi dari Volvo CE.

“Program VCRM dilakukan 
oleh dealer yang telah 
tersertifikasi dan memenuhi 
standar kualitas Volvo CE 
serta dijamin oleh Volvo 
CE. Setiap unit yang sudah 
mengikuti program VCRM 
akan mendapatkan sertifikat 
berupa Plat Identifikasi khu
sus yang ditempelkan pada 
mesin tersebut juga sertifikat 
tertulis yang me nerangkan 
bahwa mesin itu sudah di
lakukan VCRM yang diakui 
oleh Volvo CE,” jelas Nino.

Volvo CE memberikan ga
ransi ekstra selama dua ta
hun atau 8000 jam. Secara 
teknis, tutur Nino, resiko 
kegagalan fungsi komponen 
selama periode tersebut 
akan ditanggung oleh Volvo 
CE yang mengacu kepada 
kebijakan warranty untuk 
VCRM.

Namun yang lebih penting 
dari itu, menurutnya, biaya 
perawatan mesinmesin yang 
sudah mengikuti program 
VCRM akan kembali normal. 
Hal itu berarti bia ya operasi 
mesin akan kembali normal, 
demikian juga performanya 
akan kembali naik selaiknya 
kinerja mesin baru.

Fasilitas Reman yang di
miliki dealer Volvo CE, 
yaitu PT Indotruck Utama, 
saat ini dapat melakukan 
Rebuild mesin Volvo jenis 
apa saja, dari peralatan 
konstruksi hingga mesin
mesin tambang. Selama 
masa pandemi Covid19 
ini, performa bisnis reman 
Volvo CE justru sedang 
dalam kondisi yang sangat 
peak dengan permintaan 
dan order pipeline yang 
sangat kuat. “Beberapa Key 
Account Customer kami 
memang sangat menantikan 
program seperti ini karena 
ini akan sangat membantu 
meraka dalam memaksi
malkan usia, kinerja dan 
investasi alat Volvo CE me
reka,” tutup Nino. EI

Nino Putra, Aftermarket & Customer Solution 
Director PT Volvo Indonesia.

Powertrain 
rebuild.

EI

EI

FOTO: VOLVO CE
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Sebagai produsen peralatan 
konstruksi yang mengkhusus
kan diri dalam pengembangan 

excavator, Kobelco memahami pen
tingnya mesinmesin mini excavator 
untuk seluruh line-up produknya. 
Modelmodel mini memainkan peran 
vital dalam berbagai pekerjaan. 
Unitunit yang berpostur compact 
ini laris digunakan untuk pekerjaan
pekerjaan seperti penataan taman 
(lanskap), utilitas dan proyekproyek 
konstruksi kecil. Tetapi, mini exca
vator juga dapat memberikan du
kungan penting di lokasilokasi kerja 
yang lebih besar seperti agrikultur 
(pertanian dan perkebunan). Bahkan 
tidak sedikit kontraktor tambang 
yang memanfaatkannya sebagai per
alatan pendukung. Namun, di mana 
pun penggunaannya, mini excavator 
merupakan mesin yang lincah, kuat 
dan andal untuk bermanuver di area
area sempit. 

Kobelco merupakan pionir mini ex-
cavator di Indonesia. Menyadari pen
tingnya mesinmesin kecil ini dalam 
berbagai pekerjaan, PT Daya Kobelco 
Construction Machinery Indonesia 
(Daya Kobelco) selaku distributor ex
cavator Kobelco di tanah air, menye
diakan dua tipe mini excavator, yaitu 
SK35SR dan SK50P. 

Menurut sumber Kobelco, kedua tipe 
mini excavator itu menggunakan 
teknologi yang didesain dengan me
nyesuaikan kondisi iklim tropis seperti 
di Indonesia, yaitu dengan penyema
tan sistem INDr (Integrated Noise 
Reduction Cooling system) sebagai 
pengaman dan penyaring kotoran un
tuk membantu memaksimalkan sistem 
pendinginan pada engine. Aplikasi 
INDr juga membantu menekan kebis
ingan dalam kabin, sebuah fitur yang 
biasanya terdapat pada mesinmesin 
Kobelco yang lebih berat. INDr meru
pakan metode peredam kebisingan 
unggul dan pendinginan engine yang 
luar biasa, sehingga meminimalisir 
downtime dan menciptakan ling

MENGENAL LEBIH DEKAT
MINI EXCAVATOR  KOBELCO

Daya Kobelco me-
masarkan dua tipe 
mini excavator Ko-
belco untuk pasar 
Indonesia, yakni 
SK35SR dan SK50P. 

Kobelco Mini Ex-
cavator SK35SR 

dengan desain bodi 
Short Tail Swing.

Mini excavator Kobelco SK50P

DKCMI
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kungan kerja yang lebih nyaman.

Kedua mini excavator Kobelco terse
but mempunyai desain bodi Short 
Tail Swing. Artinya, bagian ekornya 
didesain tidak jauh melewati lebar 
crawler unit itu sendiri (0 mm pada 
SK35SR dan 190 mm pada SK50P). 
Dengan rancangan seperti itu, unit
unit mini ini bisa digunakan untuk 
menangani pekerjaan di area sempit. 

Dari segi keamanan (safety), SK50P 
ditopang oleh Cabin Unit yang sudah 
didukung fiturfitur ROPS (Roll Over 
Protective Structure), TOPS (Tip Over 
Protective Structure) maupun FOPS 
(Falling Object Protective Structure). 
Sedangkan mini excavator SK35SR su
dah dilengkapi dengan TOPS (Tip Over 
Protective Structure).

Midi excavator Kobelco

Selain model mini, Kobelco juga 
memasarkan tipe midi excavator, 
yang terdiri dari SK7511, SK1308 
dan SK130HDL8. SK7511 adalah unit 
pertama dari generasi ke11 excava
tor Kobelco. Unit yang rancangan 
utamanya adalah untuk penggunaan 
di sektor konstruksi ini didesain den
gan konsep “Performance X Design” 
yang benarbenar baru. Desainnya  
menyelaraskan kinerja, efisiensi, dan 
produktivitas yang lebih besar me
lalui peningkatan daya dan kecepa
tan unit dalam beroperasi. Desainnya 
berbasis pada kenyamanan operator, 
sambil terus menciptakan kemam
puan unit yang tak tertandingi, dan 
tak terlupakan setelah Anda meng
gunakannya.

SK1308 merupakan peningkatan dari 
generasi sebelumnya untuk pekerjaan 
di bidang industri konstruksi dengan 
tenaga yang lebih besar, namun den
gan penggunaan bahan bakar yang 
lebih efisien dan emisi gas buang yang 
lebih rendah. Dengan postur yang 
tidak terlalu besar mesin ini lincah 
beroperasi, namun tetap menghasil
kan volume kerja yang tinggi. Itu se
babnya unitunit pada kelas ini men
jadi favorit di berbagai bidang yang 
membutuhkan hasil produksi besar 
dalam waktu yang singkat.

Tipe SK130HDL8 merupakan unit 

khusus dengan “Logging Spec” yang 
mempunyai ground clearance tinggi 
dan ground pressure rendah untuk 
mendukung produktivitas pekerjaan 
di lahan basah. Upgrade juga dilaku
kan dengan penambahan ketebalan 
rangka dan undercarriage untuk 
menjaga durabilitas alat selama 
bekerja. 

Menurut Kobelco, pengembangan 
pada tipe SK1308 dan SK130HDL8 
fokus pada “3E”: Enhancement, 
Economy & Environment. Bila 
dibandingkan dengan generasi sebe
lumnya, terdapat peningkatan pada 
sisi performa dan efisiensi yang di
lakukan dengan menggunakan engine 
berbasis sistem Common Rail. Engine 
jenis ini membuat penggunaan bahan 
bakar lebih hemat dan efisien. Hal 
tersebut juga membuat Midi Exca
vator Kobelco memenuhi regulasi 
dunia yang menuntut pengembangan 
teknologi yang lebih ramah ling ku
ngan.

Jual produk dengan dukung-
an aftersales yang kuat

Daya Kobelco tidak hanya menjual 
alat tetapi juga menyediakan la
yanan purna jual (after sales service) 
seperti penyediaan suku cadang 
dan perbaikan (service). Sejak awal 
berdirinya, perusahaan ini berusaha 
semaksimal mungkin untuk memberi
kan pelayanan yang terbaik untuk 
kepuasan pelangganpelanggannya. 
Untuk memberikan pelayanan ter
baik dari segi service, Daya Kobelco 
memiliki Training Center untuk 
pengembangan mekanik agar bisa 
menjadi mekanik yang handal dan 
profesional. 

Untuk mendukung kelancaran bis
nis para pelanggan, Daya Kobelco 
juga memberikan edukasi berupa 
User Training (pelatihan untuk para 
pelanggan). Ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan pemahaman pengope
rasian dan pemeliharaan unitunit 
Kobelco dengan cara mendatangkan 
pelatih dari Kobelco yang kompeten 
untuk memberikan pelatihan lang
sung di tempat pelanggan ataupun di 
jobsite. (Sumber: DKCMI)

Midi excavator Kobelco SK75.
EI

EI
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Jangan anggap enteng 
fungsi perusahaan bro
ker asuransi. Jika Anda 

sudah memiliki asuransi 
alat berat untuk melin
dungi asetaset Anda, hal 
itu belum menjadi jaminan 
pembayaran klaim Anda 
akan berjalan lancar. Di sini 
perusahaan broker memain
kan perannya, yaitu mem
bantu klien menyelesaikan 
pembayaran klaim atas ke
celakaan yang terjadi.

Taufik Arifin, Senior Associ
ate L&G Insurance Broker 
menggarisbawahi bahwa 
klaim merupakan bagian pa
ling kritis dari sebuah tran
saksi asuransi karena ada 
kemungkinan klaim itu di
tolak asuran si. “Kesuksesan 
penye lesaian klaim tidak 
mudah karena hal itu meru
pakan hasil  kombinasi pro
fesionalisme dalam mema
hami terms and conditions 
polis asuransi, pemilihan 
perusahaan asuransi yang 
tepat, pengetahuan tentang 
aspekaspek teknis, nego-
tiation skill, hubungan dan 
komunikasi yang baik dengan 
loss adjuster dan perusahaan 
asuransi,” kata Taufik.

Dia mencontohkan pengala
man sukses L&G Insurance 
Broker yang baru saja me
nyelesaikan klaim asu ransi 
alat berat dengan nilai 
klaim sebesar Rp 6,6 Miliar 
– nilai klaim yang cukup 
besar untuk kecelakaan se
buah alat berat. 

Berawal dari kecelakaan 

yang menimpa satu unit Ar
ticulated Dump Truck (ADT) 
merek Bell tipe B60E pada 
16 Mei 2019 di lokasi tam
bang batubara di Luwe Hulu, 
Lahai Barat, Barito Utara, 
Kalimantan Tengah. Peristi
wa itu terjadi di kawasan 
tambang milik PT Victor Dua 
Tiga Mega. ADT Bell seharga 
Rp 9,5 Miliar itu mengalami 
kecelakaan tunggal akibat 
kondisi jalan yang licin. ADT 
itu tergelincir dan bagian 
kepala terbalik. 

Menurut laporan, kondisi 
jalan saat kejadian agak 
licin karena beberapa jam 
sebelumnya turun hujan. 
Akibat insiden itu, operator 
truk terjepit dan kemudian 
berhasil diselamatkan. ADT 
ini masih dalam kondisi 
baru, dan baru beberapa 
bulan dioperasikan. Seba
gian besar truk itu meng
alami kerusakan.

Karena perusahaan tam
bang ini sudah mempunyai 
manajemen Health Safety 
and Environment (HSE) 
yang baik sesuai dengan 
standar industri tambang 
batubara, kecelakaan 
tersebut dapat segera 
ditangani dengan baik. 
Korban dapat dikeluarkan 
dari truk, segera dibawa 
ke klinik milik perusahaan 

tambang yang tak jauh dari 
lokasi kecelakaan. Kemu
dian untuk perawatan lebih 
lanjut korban dibawa ke 
rumah sakit terdekat dan 
selanjutnya dipindahkan ke 
rumah sakit yang terbaik 
di wilayah itu. Kemudian 
diketahui nyawa operator 
selamat dan kondisinya kini 
sudah membaik.

L&G Insurance Broker seba
gai broker mendapat pem
beritahuan dari klien atas 
kecelakaan ini pada hari 
yang sama. Setelah melaku
kan pengecekan atas polis, 
status pembayaran premi 
dan lainlain yang ternyata 
sudah beres, L&G langsung 
memberitahu laporan ke
celakaan kepada perusa
haan asuransi yang menja
min, yaitu PT Tugu Pratama 
Indonesia Tbk. (TPI). Segera 
setelah itu, TPI mengkon
firmasikan bahwa mereka 
sudah menerima dan men
catat laporan klaim dan me
minta informasi lebih lanjut 
atas kecelakaan ini.

Selanjutnya, L&G sebagai 
perusahaan broker asuransi 
mulai menjalankan tugasnya 
sebagai Advocate dan pe
ngacara dalam penyelesaian 
klaim. L&G segera mengam
bil inisiatif untuk berkomu
nikasi dengan tertanggung 

baik yang berada di Jakarta 
maupun yang berada di lo
kasi tambang untuk segera 
mengumpulkan informasi
informasi yang diperlukan 
untuk penyelesaian klaim.

Selain dengan tertanggung 
yang mengoperasikan ADT, 
L&G juga berkomunikasi 
dengan perusahaan lea-
sing yang membiayai unit 
ini. Bagi perusahaan lea-
sing kejadian ini tentu saja 
merupakan risiko besar 
dalam pembiayaan karena 
selanjutnya mereka tidak 
bisa lagi mengharapkan 
pembayaran cicilan yang 
masih banyak tersisa. 

Karena nilai klaimnya 
relatif besar TPI menun
juk McLarens sebagai loss 
adjuster. Selanjutnya L&G 
berkomunikasi dengan 
McLarens. Bagi L&G ker
jasama ini merupakan ker
jasama yang sudah terjalin 
kesekian kalinya sehingga 
komunikasi sudah terjalin 
dengan baik.

Jika dilihat secara kasat 
mata, kerusakan akibat 
kecelakaan ini kelihatannya 
dapat diperbaiki (repair-
able). Yang mengalami 
kerusakan parah adalah ba
gian kepala. Namun, untuk 
membuktikan kerusakan 

KISAH SUKSES L&G INSURANCE
BROKER SELESAIKAN KLAIM
ASURANSI ALAT BERAT 

ADT merek Bell B60E mengalami kecelakaan kerja pada 16 Mei 2019 di lokasi tambang batubara 
di Luwe Hulu, Lahai Barat, Barito Utara, Kalimantan Tengah. 

Perusahaan bro-
ker asuransi L&G 
Insurance berhasil 
menyelesaikan pem-
bayaran klaim asu-
ransi alat tambang 
senilai Rp 6,6 miliar.

(FOTO: LGIB)

TECHNOLOGYASURANSIALAT BERAT
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riil, atas permintaan dari 
Mclarens, perlu dilakukan 
pembongkaran atas bagian
bagian yang rusak.

Kemudian, atas persetujuan 
dari loss adjuster disepaka
ti untuk menggunakan jasa 
PT Hexindo Adiperkasa Tbk 
untuk melakukan survei dan 
membuat estimasi keru
sakan yang terjadi. Seperti 
diketahui bahwa Hexindo 
adalah distributor resmi 
ADT Bell di Indonesia. 

Hasil survei dari Hexindo 
menunjukkan bahwa biaya 
perbaikan unit melebihi 
harga baru. Hal ini tentu 
saja menjadi perhatian khu
sus dari loss adjuster karena 
berarti kondisinya bisa men
jadi total loss atau tepatnya 
constructive total loss. 

Untuk membuktikan bahwa 
estimasi kerusakan yang 
diajukan oleh Hexindo su
dah menggambarkan kondi
si yang sesungguhnya, maka 
loss adjuster meminta agar 
dilakukan pembongkaran 
total atas unit sehingga 
dapat dipastikan bahwa 
komponen mana saja yang 
rusak total dan yang bisa 
diperbaiki.

Sebagai informasi, salah 
satu tantangan dalam 
menentukan nilai klaim 
asuransi alat berat adalah 
“repair” atau “replace”. 
Repair adalah melakukan 
perbaikan dan biayanya 
lebih rendah. Sementara 
replace mengganti den
gan komponen baru yang 
nilainya pasti lebih tinggi. 
Dalam hal ini diperlukan 
kemampuan teknis dan du
kungan dari para ahli untuk 
memutuskan.

Karena keterbatasan alat 
di lokasi tambang untuk 
mengangkat dan membong
kar unit, maka disepakati 
unit akan dipindahkan ke 
workshop Hexindo ter
dekat di Banjarmasin. 
Untuk memindahkan ADT 
itu butuh waktu yang tepat 
karena menunggu kondisi 
air sungai yang layak untuk 
dilalui.

Saat menunggu waktu yang 
tepat untuk memindah
kan ADT itu ke workshop 
Hexindo, tibatiba terjadi 

badai pandemi COVID19. 
Akibatnya proses peminda
han tertunda sampai beber
apa waktu. Namun, pada 
akhirnya unit itu sampai 
juga di workshop Hexindo 
di Banjarmasin. Setelah 
dilakukan pembongkaran 
ternyata estimasi keru
sakan yang telah dibuat 
oleh Hexindo sebelumnya 
tidak jauh berbeda. Biaya 
perbaikan jauh lebih besar 
dari uang pertanggungan.

Berdasarkan itu L&G seb
agai broker asuransi lang
sung berkoordinasi dengan 
McLarens untuk bisa mener
ima rekomendasi dari Hex
indo dan segera menyetujui 
klaim ini diselesaikan den
gan bentuk total loss.

Alhasil, pada 8 Juni 2021, 

klienklien di bidang alat 
berat yang tidak mengu
tamakan jaminan asuransi 
dengan berbagai alasan,” 
Taufik mengingatkan. 

Kedua, pemilihan perusa
haan asuransi yang tepat. 
“Tidak banyak perusahaan 
asuransi yang tertarik untuk 
menjamin alat berat kare
na risikonya tinggi. Hanya 
beberapa perusahaan asur
ansi saja yang bersedia 
menjamin, biasanya dengan 
pertimbangan bisnis, jum
lah transaksi yang besar, 
hubungan yang baik serta 
potensi bisnis di masa de
pan,” kata Taufik. Dalam 
kasus ini, penggunaan PT 
Tugu Pratama Indonesia Tbk 
sudah tepat. TPI adalah 
salah satu perusahaan asu

pemilihan loss adjuster 
adalah hak dari perusa
haan asuransi, tetapi bisa 
direkomendasikan oleh bro
ker asuransi dalam bentuk 
Nominated Loss Adjuster 
Clause.

Keempat, penggunaan Jasa 
Broker Asuransi. Untuk 
mengurus klaim asuransi 
yang kompleks dan besar 
seperti ini, jasa broker 
asuransi sebagai Advocate 
tertanggung sangat dibu
tuhkan. “Untuk memahami 
isi polis dengan baik itu 
tidak mudah, tapi bagi 
broker asuransi hal itu 
merupakan pengetahuan 
“umum” yang setiap hari 
mereka bahas. Untuk me
nyelaraskan antara kepent
ingan tertanggung dengan 
penanggung berdasarkan 
isi jaminan asuransi (terms 
and condition) merupakan 
tugas berat dari broker 
asuransi. Jika tidak dijem
batani oleh broker, maka 
sulit untuk mendapatkan 
kesepakatan,” kata Taufik. 

Dalam klaim tersebut di 
atas, baik tertanggung PT 
Victor Dua Tiga Mega mau
pun PT Hexa Finance Indo
nesia telah memilih L&G 
Insurance Broker sebagai 
perusahaan broker asuransi 
yang capable dan berpen
galaman di bidang asuransi 
alat berat. L&G sudah suk
ses menyelesaikan ratusan 
klaim asuransi alat berat. 
Bahkan untuk PT Hexa Fi
nance Indonesia, pada ta
hun 2015, L&G juga sukses 
menyelesaikan klaim sebe
sar US 1 juta atas klaim 
total loss 1 unit Excavator 
EX1200. 

“Kami mengingatkan para 
pemilik alat berat, opera
tor, perusahaanperusahaan 
pembiayaan alat berat, 
para kontraktor dan 
perusahaanperusahaan 
tambang, perkebunan 
dan bisnisbisnis lain yang 
menggunakan alat berat 
bahwa resiko dapat terjadi 
kapan saja dan dimana 
saja. Pastikan selalu unit 
anda dijamin asuransinya, 
dan untuk mendapatkan 
hasil klaim yang terbaik 
selalu gunakan jasa peru
sahaan broker asuransi,” 
tutup Taufik. EI

pembayaran klaim sudah 
terealisasi. Pembayaran 
klaim ditujukan ke rekening 
PT Hexa Finance Indone
sia sesuai dengan Leasing 
Clause sebagai perusahaan 
leasing yang membiayai 
unit ini. 

Berangkat dari pengalaman 
tersebut, Taufik menye
butkan beberapa hal pent
ing yang patut dijadikan 
pelajaran berharga dalam 
penyelesaian klaim asur
ansi alat berat. Pertama, 
kesadaran dari Tertanggung 
untuk berasuransi. Opera
tor dan perusahaan Leasing 
samasama menyadari bah
wa jaminan alat berat itu 
penting. “Sebagai broker 
kami sering menemukan 

ransi terbesar di Indonesia, 
perusahaan publik (terbu
ka), sangat profesional dan 
kuat dari segi keuangan. 

Ketiga, pilihlah Loss Ad-
juster yang tepat. Menurut 
Taufik, salah satu faktor 
penting dalam penyelesaian 
klaim adalah penggunaan 
jasa perusahaan loss ad-
juster yang menguasai re
siko yang terjadi. “Khusus 
untuk asuransi alat berat 
tidak banyak loss adjuster 
yang dapat diandalkan, dan 
salah satunya McLarens. 
Perusahaan multinasional 
ini sudah lama beroperasi 
di Indonesia dan sudah me
nyelesaikan banyak klaim
klaim besar,” ungkapnya. 
Dia menambahkan bahwa 

Taufik Arifin, Senior Associate L&G Insurance Broker (paling kanan), 
saat pembayaran klaim asuransi oleh PT Tugu Pratama Indonesia Tbk 
kepada PT Hexa Finance Indonesia.

 (FOTO: DOK. PRIBADI)
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Di tengah pandemi Covid19 yang 
belum kunjung usai, PT United 
Tractors Tbk masih mencatat 

kinerja positif. Perseroan membukukan 
pendapatan bersih sebesar Rp 37,3 
triliun. Artinya, naik sebesar 12% dari 
Rp33,2 triliun pada periode yang sama 
tahun 2020. Seiring dengan pening
katan pendapatan bersih, laba bersih 
Perseroan juga naik 11% menjadi Rp 4,5 
triliun dari sebelumnya sebesar Rp 4,1 
triliun pada 2020.

Kinerja positif ini ditopang oleh 
beberapa segmen bisnis mulai dari 
Mesin Konstruksi (25%), Kontraktor 
Penambangan (41%), Pertambangan 
Batubara (20%), Pertambangan Emas 
(12%) dan Industri Konstruksi (2%). 

Sejauh ini segmen usaha kontraktor 
pertambangan masih menjadi kontri
butor terbesar. Segmen usaha Kontrak
tor Penambangan dioperasikan oleh PT 
Pamapersada Nusantara (PAMA). Sam
pai Juni 2021, segmen ini membuku
kan pendapatan bersih sebesar Rp 15,4 
triliun. Naik 3% dari Rp 15,1 triliun 

pada periode yang sama pada tahun 
2020. PAMA mencatat peningkatan 
vo lume produksi batubara sebesar 3% 
dari 56,0 juta ton menjadi 57,6 juta 
ton. Namun, volume pekerjaan pe
mindahan tanah (overburden removal) 
turun 3% dari 421,0 juta bcm menjadi 
409,1 juta bcm.

Kemudian segmen usaha Mesin Kon
struksi mencatat peningkatan pen
jualan alat berat Komatsu sebesar 
60% menjadi 1.361 unit dibandingkan 
periode yang sama tahun lalu sebesar 
853 unit. Pendapatan Perseroan dari 
penjualan suku cadang dan jasa peme
liharaan alat juga mengalami peningka
tan sebesar 8% menjadi Rp3,6 triliun. 
Berdasarkan riset pasar internal, pang
sa pasar Komatsu saat ini sebesar 22%.

Sementara penjualan UD Trucks 
naik dari 94 unit menjadi 289 unit. 
Kemudian penjualan produk Scania 
naik dari 100 unit menjadi 346 unit. 
Secara total, pendapatan bersih dari 
segmen usaha Mesin Konstruksi naik 
sebesar 29% menjadi Rp9,4 triliun 

dibandingkan Rp7,3 triliun pada 
perio de yang sama tahun 2020.

Selanjutnya di segmen usaha Per
tambangan Batubara yang dijalankan 
oleh PT Tuah Turangga Agung (TTA). 
Sampai dengan Juni 2021 total pen
jualan batubara mencapai 6,3 juta 
ton, termasuk 1,4 juta ton batubara 
metalurgi. Dibandingkan dengan 
kinerja paruh pertama di 2020, ter
dapat kenaikan 12%. Sejalan dengan 
peningkatan volume penjualan dan 
ratarata harga jual, pendapatan 
segmen usaha Pertambangan Batuba
ra naik sebesar 23% menjadi Rp7,5 
triliun.

Kontribusi lain bersumber dari usaha 
Pertambangan Emas yang dijalankan 
oleh PT Agincourt Resources (PTAR). 
PTAR mengoperasikan tambang emas 
Martabe di Tapanuli Selatan, Suma
tera Utara. Sampai dengan Juni 2021, 
total penjualan setara emas dari 
Martabe mencapai 176 ribu ons, turun 
5% dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun 2020 sebanyak 186 ribu 
ons. Namun, pendapatan bersih naik 
7% dari Rp 4,0 triliun menjadi sebesar 
Rp 4,3 triliun karena meningkatnya 
ratarata harga jual untuk emas.

Kemudian segmen usaha Industri 
Konstruksi dilaksanakan oleh PT Ac
set Indonusa Tbk (ACSET). Hingga 
Juni 2021, Industri Konstruksi mem
bukukan pendapatan bersih sebe
sar Rp 636 miliar, dari sebelumnya 
sebesar Rp 746 miliar pada periode 
yang sama tahun 2020. ACSET mem
bukukan rugi bersih sebesar Rp 153 
miliar karena situasi COVID19 yang 
berdampak pada proyekproyek yang 
sedang berjalan dan mengurangi 
peluang proyek.

UNTR juga mempunyai usaha di sek
tor energi lewat PT Bhumi Jati Power 
(BJP). Di sini anak usaha Perseroan 
menguasai 25% sahamnya. BJP sedang 
membangun pembangkit listrik tena
ga uap berkapasitas 2×1.000 MW di 
Jepara, Jawa Tengah. Sampai dengan 
Juni 2021, kemajuan pembangunan 
konstruksi proyek ini telah mencapai 
99%. BJP merupakan perusahaan pa
tungan bersama antara anak usaha 
Perseroan, Sumitomo Corporation dan 
Kansai Electric Power Co Inc. EI

UNTR RAIH LABA BERSIH Rp 4,5 TRILIUN
HINGGA PARUH PERTAMA 2021

PT United Tractors Tbk (UNTR) membukukan kinerja yang moncer hingga paruh pertama 
2021 yang ditopang oleh segmen usaha kontraktor pertambangan dan segmen usaha mesin 
konstruksi. Perseroan berhasil meraih laba bersih sebesar Rp 4,5 triliun

Excavator Komatsu, PC 130, untuk aplikasi forestry
KOMATSU
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Harga batubara 
terus menunjuk
kan tren penguat

an. HBA Agustus bahkan 
mencatat rekor tertinggi 
selama satu dekade, yakni 
USD130,99 per ton. Di 
satu sisi, kondisi ini di
sambut baik oleh industri 
pertambangan. Namun, 
ada juga faktor yang harus 
diwaspadai yakni pasokan 
batubara ke pasar domes
tik, secara khusus untuk 
ketenagalistrikan.

Hal yang sering terjadi, 
ketika harga batubara 
global menguat, paso
kan dalam negeri khusus 
untuk PLTU berkurang. 
Konon pelaku usaha lebih 

perusahaan untuk kebu
tuhan dalam negeri selain 
untuk penyediaan tenaga 
listrik untuk umum.

Ketiga, membayar dana 
kompensasi sejumlah 
kekurangan penjualan 
sesuai dengan persentase 
penjualan bagi perusa
haan tambang yang tidak 
memiliki kontrak pen
jualan dengan pengguna 
batubara di dalam negeri 
atau spesifikasi batuba
ranya tidak memiliki pasar 
dalam negeri.

Kewajibankewajiban 
tersebut berlaku untuk 
pemegang IUP tahap ke
giatan Operasi Produksi, 

ATURAN BARU 
DMO BATUBARA

mengutamakan pasar ekspor memanfaatkan harga yang 
menguat. Selain itu, ada alasan lain seperti curah hujan 
yang tinggi atau cuaca buruk yang mengganggu penga
palan. Persoalanpersoalan ini yang membuat DMO atau 
kewajiban memenuhi pasar domestik sering kekurangan 
pasokan sehingga stok menjadi berkurang. 

Pemerintah kemudian melakukan beberapa revisi aturan 
terkait dengan DMO. Kalau tahun lalu Pemerintah merilis 
aturan terkait DMO, yang salah satunya menghapus sank
si, awal Agustus 2021 Pemerintah kembali merilis aturan 
terkait hal ini, yaitu Keputusan Menteri ESDM No. 139.K/
HK.02/MEM.B/2021. 

Di beleid ini Pemerintah kembali mencantumkan sanksi 
bagi perusahaan tambang batubara yang tidak memenuhi 
kewajiban DMO sesuai dengan kewajiban dan kontrak. 
Dalam diktum keempat disebutkan beberapa sanksi bagi 
perusahaan tambang yang tidak memenuhi kewajiban 
tersebut. Sanksi pertama berupa larangan penjualan 
batubara ke luar negeri sampai perusahaan tersebut 
memenuhi kewajiban DMO sesuai dengan prosentase 
atau kontrak penjualan. 

Namun, di sini ada pengecualian bagi mereka yang tidak 
memiliki kontrak penjualan dengan pengguna batubara 
di dalam negeri atau spesifikasi batubaranya tidak memi
liki pasar dalam negeri. 

Bagi perusahaanperusahaan yang tidak memenuhi ke
wajiban tersebut dikenakan beberapa sanksi. Pertama, 
membayar denda sejumlah selisih harga jual ke luar ne
geri dikurangi Harga Patokan Batubara untuk  DMO dika
likan volume penjualan ke luar negeri sebesar kewajiban 
pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri yang tidak 
dipenuhi perusahaan untuk pemenuhan kebutuhan listrik 
untuk umum.

Kedua, denda sejumlah selisih harga jual ke luar nege
ri dikurangi Harga Patokan Batubara dikalikan volume 
penjualan ke luar negeri sebesar kewajiban pemenuhan 
kebutuhan batubara dalam negeri yang tidak dipenuhi 

Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi 
Produksi, PKP2B tahap Operasi Produksi, dan pemegang 
IUPK sebagai Kelanjutan Operasi PKP2B.

Dalam diktum ketiga dikatakan dalam hal mendesak tidak 
terpenuhinya kebutuhan batubara dalam negeri, Direktur 
Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral dapat menunjuk pemegang izin 
usaha pertambangan tahap kegiatan operasi produksi ba
tubara (IUPOP), izin usaha pertambangan khusus tahap 
kegiatan operasi produksi batubara (IUPKOP), perjanjian 
karya pengusahaan pertambangan batubara tahap operasi 
produksi (PKP2BOP), izin usaha pertambangan khusus 
(IUPK) sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, 
atau izin pengangkutan dan penjualan batubara untuk 
memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri.

Dalam diktum kelima juga disebutkan aturan larangan 
ekspor dikenakan bagi pemegang izin pengangkutan dan 
penjualan batubara yang tidak memenuhi kebutuhan ba
tubara dalam negeri sesuai dengan kontrak penjualan.

Kemudian di diktum ketujuh, menetapkan harga jual 
batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepen
tingan umum sebesar US$ 70 per metrik ton free on 
board (FOB) Vessel. Harga ini didasarkan atas spesifikasi 
acuan pada kalori 6.322 kcal/kg GAR, total moisture 
8%, total sulphur 0,8% dan ash 15% dengan ketentuan 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pemerintah juga meminta badan usaha penyedia tenaga 
listrik untuk kepentingan umum wajib membuat peren
canaan pemenuhan kebutuhan batubara setiap tahun 
dengan mengutamakan mekanisme kontrak jangka pan
jang. Ini ditegaskan dalam diktum kedelapan.

Kemudian dalam diktum 10 huruf B ditegaskan, Kementeri
an ESDM pun memastikan, pelaku usaha diberikan pembe
basan kewajiban pembayaran kompensasi atas kekurangan 
penjualan batubara untuk DMO pada tahun 2020. Keputu
san Menteri ESDM ini berlaku mulai 4 Agustus 2021. EI

Armada Liebherr Mining memuat batubara ke dalam dump truck.
LIEBHERR

INDUSTRYNEWS
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Penguatan harga batubara terus 
berlanjut. Ini terlihat dari Har
ga Batubara Acuan (HBA) yang 

dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. 
Pemerintah menetapkan Harga Ba
tubara Acuan (HBA) bulan Agustus di 
angka USD130,99 per ton. Ini meru
pakan harga tertinggi dalam sepuluh 
tahun terakhir. 

Sebagaimana diketahui, HBA adalah 
harga yang diperoleh dari ratarata 
indeks Indonesia Coal Index (ICI), New-
castle Export Index (NEX), Globalcoal 
Newcastle Index (GCNC), dan Platt’s 
5900 pada bulan sebelumnya. HBA ini 
mengacu pada batubara dengan kuali
tas yang disetarakan pada kalori 6322 
kcal/kg GAR, Total Moisture 8%, Total 
Sulphur 0,8%, dan Ash 15%. 

Dalam keterangan Pemerintah dise
butkan bahwa menguatnya permin
taan dari Cina, Jepang dan Korea 
Selatan menjadi penggerek utama 
harga batubara global. “Melambung
nya harga batubara dunia dipenga
ruhi musim penghujan yang ekstrim 
di Cina yang mengganggu kegiatan 
produksi dan transportasi batubara 
di negara tersebut. Sementara ke

butuhan batubara meningkat untuk 
keperluan pembangkit listrik yang 
melampaui kapasitas pasokan ba
tubara domestik negara tersebut,” 
terang Kepala Biro Komunikasi Lay
anan Informasi Publik dan Kerja 
Sama Kementerian ESDM, Agung 
Pribadi di Jakarta, Selasa (3/8).

Pada Juni lalu, Cina mengimpor ba
tubara dalam jumlah tertinggi sepan
jang tahun ini. Ini karena pasokan 
domestik tidak mampu memenuhi 
kebutuhan. Di sisi lain, terjadi kenai
kan kebutuhan listrik  karena cuaca 
panas yang mencatat rekor tertinggi. 
Hal ini membuat beban listrik di be
berapa wilayah timur dan selatan, 
termasuk pusat bisnis Shanghai, 
tinggi. Cuaca yang panas mendorong 
penggunaan AC tinggi. 

Para analis memperkirakan ratarata 
persediaan batubara di enam pem
bangkit listrik tenaga batubara di 
Tiong kok timur telah turun menjadi 
kurang dari 15 hari. Konsumsi listrik 
Cina pada Juni naik 9,8 persen dari ta
hun sebelumnya menjadi 703,3 miliar 
kilowatt per jam karena konsumsi se
mester pertama melonjak 16,2 persen.

HBA AGUSTUS CETAK REKOR TERTINGGI
SELAMA SATU DEKADE

Permintaan Cina, Jepang dan Korea Selatan yang meningkat mem-
buat harga batubara terus naik. Kali ini HBA yang dirilis Pemerin-
tah menjadi yang tertinggi selama satu dekade. Namun harga ba-
tubara ke depan masih akan bergantung pada kondisi Cina.

Pengangkutan 
batubara dengan 
ADT Volvo A60H .

Selain Cina, penguatan harga ba
tubara juga didorong oleh menin
gkatnya permintaan batubara dari 
Jepang dan Korea Selatan yang turut 
membuat harga si emas hitam ini 
melambung. Sebelumnya, pada Feb
ruari 2021 rekor HBA tertinggi di
catatkan sebesar USD127,05 per ton.

Sempat melandai pada FebruariApril 
2021, HBA mencatatkan kenaikan 
beruntun pada periode MeiJuli 2021 
hingga menyentuh angka USD115,35 
per ton pada Juli 2021. Ternyata, ke
naikan tersebut terus konsisten hing
ga Agustus 2021 dengan mencatatkan 
rekor tertinggi baru.

Terdapat dua faktor turunan yang 
memengaruhi pergerakan HBA yaitu, 
supply dan demand. Pada faktor tu
runan supply dipengaruhi oleh season 
(cuaca), teknis tambang, kebijakan 
negara supplier, hingga teknis di sup-
ply chain seperti kereta, tongkang, 
maupun loading terminal.

Sementara untuk faktor turunan de-
mand dipengaruhi oleh kebutuhan 
listrik yang turun berkorelasi dengan 
kondisi industri, kebijakan impor, dan 
kompetisi dengan komoditas energi 
lain, seperti LNG, nuklir, dan hidro.

Nantinya, HBA bulan Juli ini akan 
dipergunakan pada penentuan harga 
batubara pada titik serah penjualan 
secara Free on Board di atas kapal 
pengangkut (FOB Vessel). EI

VOLVO CE
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Yang selalu dicari oleh 
para operator kendaraan
kenda raan pengangkut ma

terial di tambang dan quarry dari 
alatalat yang mereka operasi
kan adalah produktivitas tinggi 
dan efisiensi bahan bakar. Selain 
itu, belakangan mereka meminta 
para produsen untuk membuat 
mesinmesin yang semakin ter
hubung satu sama lain.

Demikian pandangan Trozell 
Per, produck manager Volvo 
CE, yang menambahkan bahwa 
total biaya kepemilikan (TCO) 
juga merupakan kunci bagi 
pelangganpelanggan tambang. 
“Mereka ingin tetap mengontrol 
biaya per ton,” ujarnya.

Per mengatakan mesinmesin 
yang saling terhubung mena
rik bagi para operator yang 
mengerjakan pengangkutan 
karena mereka dapat memoni
tor muatan secara real-time, 
misalnya dengan menggunakan 
sistem LoadAssist Volvo CE.

LoadAssist bekerja dalam kom
binasi dengan aplikasi Maps, 
sistem manajemen lalu lintas 

yang memungkinkan para opera
tor menghubungkan semua alat 
berat di tambang besar untuk 
memeriksa secara tepat lokasi 
wheel loader dan excavator 
saat ini. “Anda juga dapat me
lihat ke mana Anda pergi untuk 
membongkar muatan dan de
ngan itu Anda dapat melacak di 
mana Anda telah membongkar 
berbagai material berdasarkan 
jenisnya,” terang Per.
Dia menambahkan, Volvo CE te
rus berupaya melakukan inovasi
inovasi pengangkutan. Mulai Juni 
tahun ini, pemantauan tekanan 
ban, yang sudah tersedia pada 
wheel loader Volvo CE, kini telah 
diperluas ke mesinmesin rigid 
dump truck (RDT) dan articu-
lated dump truck (ADT).
Volvo CE terus mengembangkan 
sistem Automatic Traction Con
trol (ATC) dengan sebuah fungsi 
yang disebut Terrain Memory. 
Teknologi ini mempelajari 
lokasilokasi tambang seperti 
lerenglereng di mana terjadi 
slip roda sebelumnya dan meli
batkan ATC untuk mendapat
kan traksi yang lebih baik dan 

mencegah hal ini terjadi.

Volvo CE juga terus memperba
rui perangkat Site Simulation, 
yang memasukkan datadata 
tentang tambang untuk mem
berikan rekomendasi konfigurasi 
armada terbaik kepada para 
operator, dan pengaturan lo
kasi untuk mengurangi biaya 
per ton serta memaksimalkan 
keuntungan. Perangkat ini dapat 
melakukan perbandinganper
bandingan armada campuran, 
dan mempertimbangkan faktor
faktor termasuk ukuran alat 
berat, kuantitas, konfigurasi 
armada, dan ukuran attachment 
yang optimal seperti bucket.

“Isuisu emisi dan jejak karbon 
menjadi semakin penting,” kata 
Per. “Para pelanggan operator 
tambang dituntut untuk menun
jukkan jejak karbon dari ma
terialmaterial yang dihancur
kan, misalnya. Mereka datang 
kepada kami sebagai OEM dan 
menanyakan jejak karbon yang 
dihasilkan oleh produkproduk 
kami. Hal itu menjadi fokus 
utama kami sekarang ini,” ia 

OPERATOR PENGANGKUTAN
FOKUS PADA EFISIENSI BAHAN BAKAR
DAN PRODUKTIVITAS

Volvo CE 
mengatakan 

operator-
operator 

truk-truk 
pengangkut 

(hauler) 
seperti A30G 
memberikan 

penekanan 
pada control 

biaya per ton. 

Operator-operator tambang dan quarry terus mencari mesin-mesin yang saling 
terhubung yang memungkinkan mereka memantau secara real-time dan mem-
bantu mengendalikan biaya per ton.

VCE
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menerangkan.

Masalah lain yang menjadi 
prioritas tinggi di kalangan 
pelangganpelanggan di sek
tor pengangkutan adalah 
keselamatan. Volvo CE telah 
terhubung dengan Hexagon 
untuk proximity detection 
system (PDS) yang terakhir 
yang dapat dipasang pada 
truk pengangkut dalam 
aplikasi penggalian dan 
penambangan untuk men
deteksi jika ada orangorang 
di sekitar area operasi. Pe
rangkat ini tersedia sebagai 
opsi pada alatalat pengang
kut buatan Volvo CE, yang 
memasok antarmuka untuk 
sistem Hexagon.

Ada dua pasar terbesar 
untuk mesinmesin pe
ngangkut Volvo CE, tetapi 
Per mengakui bahwa Cina 
sedang berkembang pesat. 
Dia menambahkan, Volvo 
CE tidak melihat dampak 
besar pandemi Covid19 
pada bisnis pengangkutan.

“Kami berasal dari posisi 
yang kuat (praCOVID) di 
mana pabrikpabrik ber
jalan dengan kapasitas 
penuh,” katanya. “Per
mintaan mesinmesin rigid 
dump truck dan articulat-
ed dump truck Volvo masih 
sangat tinggi.”

Per menambahkan paket
paket stimulus besar yang 
dibuat untuk infrastruktur 
di AS, Cina, dan UE setelah 
pandemi menawarkan 
lebih banyak peluang untuk 
penjualan peralatan peng
angkutan dan penggalian 
serta konstruksi lainnya. 
“Mereka berinvestasi 

dalam infrastruktur untuk 
mencoba dan menghindari 
resesi dan itu positif bagi 
kami,” tambahnya.

Volvo CE juga fokus pada 
pengembangan solusi
solusi tambang otonom 
bertenaga listrik, setelah 
mengetes konsep tersebut 
dalam uji coba tahun 2018 
di tambang Vikan Kross 
dekat Gothenburg dengan 
pelanggannya Skanska.

Setelah uji coba ini, kini 
telah dikembangkan solusi 
transportasi otonom TARA 
yang menampilkan peng
angkut otonom bertenega 
listrik TA15 – yang memiliki 
kapasitas angkut 15 ton 
– sebagai bagian penting 
dari penawaran itu. Sistem 
TARA saat ini sedang diuji 
coba dengan pelanggan 
yang tidak disebutkan na
manya di Swedia.

“Kami sedang mengerjakan 
industrialisasi sistem TARA/
TA15,” kata Per. “Kami 
berencana untuk mem
buatnya tersedia secara 
komersial dengan imple
mentasi pelanggan per
tama di Eropa pada akhir 
2021. Itu targetnya tetapi 
akan dalam skala kecil.”

Dia menambahkan bahwa 
sulit untuk memprediksi 
potensi solusi pengangku
tan otonom di pasar quar-
ry, tetapi mengatakan: 
“Kami akan melihat pen
ingkatan dalam sistem ini 
setelah kami membuktikan 
bahwa mereka hemat bi
aya, ramah lingkungan, 
dan berfungsi sebagaimana 
yang diinginkan.

“Kami tertarik dengan 
sistem ini di seluruh Eropa, 
termasuk dari Swiss dan 
Jerman. Biaya pengaturan 
awal sedikit lebih tinggi, 
tetapi setelah semuanya 
dipasang, pengangkutan 
material dengan sistem ini 
benarbenar hemat biaya.”
Per mengatakan bahwa 
semakin banyak pelanggan 
sekarang yang bertanya ka
pan mereka dapat melihat 
pengangkutpengangkut 
bertenaga listrik tersebut. 
“Alat penggali yang meli
puti mesinmesin crusher 
dan conveyor semakin ban
yak yang bertenaga listrik 
dan para operator meng
harapkan kami melakukan 
hal yang sama dengan 
mesinmesin pengangkut.”
Inovasiinovasi terbaru 
lainnya pada mesinmesin 
pengangkut Volvo CE ter
masuk kontrol kecepatan 
menuruni bukit, dan fitur 
OptiShift yang memung
kinkan operator memun
durkan kendaraan tanpa 
menyentuh pedal apa pun.

Doosan kembangkan artic 
DA30 & DA45 baru 
Doosan telah meluncurkan 
ADT DA30 dan DA45 baru 
untuk pasar di Timur Ten
gah dan Afrika (MEA). Artic 
DA30 memiliki payload 28 
ton, sedangkan artic DA45 
dapat mengangkut 41 ton.

Versi ADT DA30 sebelumnya 
diperbarui pada tahun 2018 
dengan berbagai fitur ter
masuk kabin baru, suspensi 
depan self-levelling baru, 
serta sistem bogie tandem 
baru, dan semua ini ter

gabung dalam model DA30 
baru. Proses serupa telah 
diterapkan pada DA45 baru, 
dengan kabin baru dan 
suspensi depan semi-level 
yang menyesuaikan sendiri 
secara independen tergan
tung pada kondisi operasi 
untuk memastikan ling
kungan kerja yang nyaman 
bagi operator. Kabin pada 
ADT ini memiliki pegangan 
tangan dan sandaran kaki 
baru yang nyaman dan tata 
letak yang lebih baik untuk 
tampilan yang dirancang 
agar lebih mudah digu
nakan bahkan untuk penge
mudi yang penglihatannya 
sudah mulai kabur. 
Modelmodel baru ini 
menawarkan sejumlah fitur 
lain termasuk desain baru 
untuk rangka depan dan kom
ponenkomponen kap, yang 
menurut Doosan, telah dibuat 
oleh tim desainnya sesuai 
dengan tren pasar terbaru. 
Tampilan baru yang dinamis 
yang diterapkan  pada mesin
mesin ADT ini mencerminkan 
kinerja tinggi, kekuatan, dan 
kekokohan rangkaian mesin
mesin pengangkut Doosan 
tersebut.
Sejumlah perubahan fung
sional pada mesinmesin 
ADT baru tersebut diran
cang untuk meningkatkan 
keamanan, kenyamanan, 
dan kemudahan servis. Ter
masuk di dalamnya posisi 
baru tangki diesel. Posisin
ya tangki sekarang jauh 
lebih rendah dari sebelum
nya, yang memungkinkan 
operator untuk mengisi 
bahan bakar sambil berdiri 
di samping alat (pengisian 
dari permukaan tanah).

Solusi pengangkutan otonom TARA dari 
Volvo CE menggunakan pengangkut TA15. 

Artic Doosan DA30 yang baru memiliki payload 28 ton
(FOTO: VCE)
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Alatalat pengangkut baru ini dilengka
pi dengan sistem pengukuran muatan 
secara real-time sebagai standar de
ngan indikasi cahaya untuk para opera
tor excavator, yang akan membantu 
mereka menempatkan muatan secara 
optimal pada  ADT untuk memastikan 
produktivitas yang sangat baik dan 
konsumsi bahan bakar yang rendah.
Sistem pelumasan juga telah di
pindahkan agar mudah diakses dari 
permukaan tanah. Ruang telah dise
diakan di atas sistem pelumasan 
otomatis (yang merupakan standar) 
untuk kartrid gemuk tambahan dan 
pompa pengisian.
Selain itu, filterfilter transmisi telah 
dipasang di dekat sistem pelumasan, 
yang juga sangat mudah diakses. 
Semua sistem ini dilindungi untuk me
mastikan bahwa tetesan oli/gemuk ber
lebih dikumpulkan dan dapat dibuang 
selama servis dan pemeliharaan. 
Kedua truk berat ini dilengkapi 
dengan pegangan tangan berbentuk 
bundar di sebelah luarnya untuk 
mencegah kecelakaan dan situasi 
berbahaya. Di dalam kabin, terse
dia pegangan tambahan baru di sisi 
ka nan untuk meningkatkan kesela
matan bagi operator. Sistem elek
tronik dan hidraulik di truktruk baru 
ini juga telah ditingkatkan untuk 
menawarkan peningkatan kinerja 
dengan fungsionalitas yang diperluas 
dan teknologi baru.
Doosan mengatakan pengembangan 
ADT DA30 dan DA45 yang baru ini 
berdasarkan hasil analisis pasar yang 
intensif, kunjungankunjungan para 
pelanggan, berbagai wawancara de
ngan para operator, dan umpan balik 
tambahan yang dikumpulkan oleh 
tim produk dan R&D Doosan ADT di 
pabrik ADT perusahaan di Elnesvå
gen, dekat Molde di Norwegia.
“Dengan menggabungkan semua fitur 
canggih ini, mesinmesin ADT Doosan 
yang baru ini baru menetapkan tolok 
ukur unik dalam kinerja pengangkutan 
beban, efisiensi bahan bakar, pening
katan kemampuan kontrol, dan kenya
manan operator yang tinggi, bersama 
dengan peningkatan keandalan, daya 
tahan, dan pengurangan biaya per
awatan dan servis,” kata pabrikan itu.

Artic TA 230 Litronic
baru Liebherr
Liebherr baru saja memperkenalkan 
TA 230 Litronic –articulated dump 
truck (ADT) generasi baru yang per
tama. Dikembangkan secara khusus 
untuk aplikasiaplikasi off-road yang 
menantang, mesin segala medan 
yang kuat dan bertenaga ini menggu
nakan front-end yang didesain ulang 
untuk menghasilkan ground clear-
ance maksimal demi performa off-
road yang unggul.
Misalnya, transmisi powershift yang uku

rannya ringkas dipasang di bawah kabin 
operator sehingga benarbenar aman, 
sementara sistem aftertreatment gas 
buang telah ditempatkan di belakang 
kabin untuk menghemat ruang.
Ditenagai oleh engine 6 silinder 
yang sesuai dengan Stage V, TA 230 
Litronic menghasilkan tenaga 265kW 
(360hp) melalui transmisi power-
shift otomatis delapan kecepatan, 
menghasilkan kecepatan maju maksi
mum 57 km/jam (16 km/jam saat 
mundur).
ADT TA 230 Litronic ini memi
liki dump body yang besar dan kokoh 
yang dirancang untuk mengangkut 
muatan efektif 28 ton (18,1 m3). 
Pabrikan ini melakukan sejumlah 
perbaikan untuk mempercepat dan 
menjaga efisiensi selama proses 
bongkar – muat, serta untuk men
jamin pengangkutan material yang 
aman. Truk berat ini menggunakan 
sistem timbang inovatif, yang dipa
sang sebagai fitur standar. Timbangan 
itu menunjukkan melalui tampilan 
pada layar di kabin operator bobot 
muatan saat pemuatan, sementara 
di bagian belakang terpasang lampu 
pemuatan (opsional) yang menunjuk
kan tingkat pemuatan dari luar.
Untuk mempercepat bongkar muatan, 
pinggir bagian dalam baknya dirun
cingkan, dan bak tersebut dipanaskan 
melalui pengaturan gas buang.
ADT ini menggunakan kabin yang 
luas, menciptakan kondisi kerja yang 
aman dan nyaman bagi operator. 
Kabin ini menggunakan jendelajen
dela panoramik tanpa penyangga apa 
pun, serta kap mesin yang pendek 
dan miring. Desain seperti itu me
mungkinkan pengemudi selalu memi
liki pandangan optimal saat berjalan 
dan ketika menurunkan bak.
Selain itu, tersedia layar sentuh 
dengan kamera belakang terintegrasi 
yang meningkatkan visibilitas ke area 
belakang, sementara elemenelemen 
kontrol yang diatur secara ergono
mis memudahkan operasi dump 
truck yang intuitif.
TA 230 Litronic mengaplikasikan 
sistem penerangan baru. Lampu
lampu depan LED memastikan pe
ningkatan visibilitas dan keselamatan 

bagi operator dan para pe
jalan kaki. Tersedia lampu
lampu LED ekstra kuat (op
sional) di bagian depan truk 
yang dapat menerangi selu
ruh area kerja. Penerangan 
di bagian belakang dump 
body dan paket lampu lain 
di bagian bumper menerangi 
area manuver pada  malam 
hari. Lampu multifungsi ber

Artic TA 230 Litronic baru Liebherr memenang-
kan Red Dot Award: Product Design 2021. 

bentuk L dengan fungsi lampu animasi 
adalah penghormatan untuk nama 
brand  Liebherr.
Sistem bantuan modern yang dipa
sang pada ADT ini membantu penge
mudi, meningkatkan keselamatan dan 
kenyamanan selama operasi. Selain 
sistem hill start dan speed assist, 
dengan fungsi hard stop, peredaman 
posisi akhir silinder pengangkat bak 
dapat diaktifkan atau dinonaktifkan 
dengan satu sentuhan tombol. Keting
gian angkat juga dapat dibatasi untuk 
pekerjaan di area dengan ketinggian 
yang perlu diawasi.

Kemudi yang bergantung pada kecepa
tan memberikan kenyamanan berk
endara tambahan, dengan sistem ke
mudi adaptif yang terus menyesuaikan 
rasio gerakan kemudi dengan kecepa
tan saat ini. Hal ini memungkinkan 
manuver yang mudah dan akurat pada 
kecepatan rendah serta pengemudian 
yang akurat pada kecepatan yang lebih 
tinggi, ditam bah lebih sedikit koreksi 
kemudi saat menikung.

Dengan desain check-up kendaraan 
yang cerdas dan berorientasi pada 
servis, TA 230 Litronic menawarkan 
konsep perawatan yang optimal. 
Berkat teknologi sensor yang cerdas, 
pemeriksaan rutin dump truck ini 
dapat dilakukan sendiri secara oto
matis. Tidak hanya itu, gangguan 
(kerusakan) yang terjadi pada mesin 
ini akan ditampilkan pada layar kabin 
operator. Dampaknya, waktu penye
telan harian dapat dikurangi, biaya 
dihemat, dan daya tahan komponen
komponen diperpanjang.

Kap mesin yang dapat dibuka secara 
elektrohidraulik, serta tangga lipat 
terintegrasi dengan tangga anti se
lip, menyediakan akses yang aman 
dan mudah ke seluruh ruang engine. 
Semua titik servis dapat diakses de
ngan mudah. Pekerjaan pemelihara
an dapat dilakukan dengan aman dan 
nyaman dari platform, sementara 
pengisian bahan bakar dapat dilaku
kan dari permukaan tanah. 

Artic TA 230 Litronic baru dari OEM 
Jerman ini telah memenangkan Red 
Dot Award: Product Design 2021. 
Juri dari penghargaan desain inter
nasional itu memuji estetika dan 
fungsionalitas mesin Liebherr dan 
karyakarya dari pemenang lainnya. 
(Sumber: Aggbusiness.com/Liebherr)

(LIEBHERR)
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SANY MEMBANGUN 
MENUJU MASA DEPAN 
YANG BERKELANJUTAN

SANY Heavy Machinery (Excavator) berambisi untuk terus 
mengembangkan mesin-mesin konstruksi yang pintar, 
otonom dan makin ramah lingkungan yang menjadi tren 
industri ini pada masa mendatang.

(FOTO: EI)

PANORAMA

dan nilai pasar. Dalam Yellow Table 
2020, peringkat OEM terbesar dunia 
berdasarkan penjualan versi Inter-
national Construction – dengan jenis 
excavator sebagai alat berat yang 
paling banyak dibeli secara global, 
SANY bergerak naik dari posisi lima 
tahun sebelumnya  ke nomor empat.

Presiden SANY Heavy Machinery (Ex
cavator), Yu Hong Fu, saat diwawan
carai oleh Andy Brown dari Inter-
national Construction (26/7/2021) 
berbicara tentang penjualan ex
cavator global, peralatan elektrik,  
mesinmesin otonom serta ambisi 
global SANY.  

Presiden SANY Heavy Machinery (Excava-
tor), Yu Hong Fu, mengakui bahwa sekarang 
sangat penting untuk membuat mesin-
mesin SANY yang pintar. 

SANY tampil makin gemilang di 
panggung industri alat berat 
dunia dan menjadi juara di 

negeri asalnya. Dalam daftar Forbes 
Global 2000 untuk tahun 2021, pabri
kan ini menduduki peringkat ke468, 
menempati peringkat pertama di 
antara produsenprodusen Cina dan 
kedua di dunia setelah Caterpillar. 
Daftar tahunan itu memeringkatkan 
2.000 perusahaan publik terbesar di 
dunia menggunakan ukuranukuran 
seperti penjualan, keuntungan, aset, 
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Yu Hong Fu bercerita tentang pen
jualan excavator SANY yang sangat 
substansial tahun lalu ketika dunia 
sedang mengalami pandemi Co
vid19. Divisi excavator SANY men
catatkan penjualan lebih dari 98,000 
unit. Meski sekitar 90 persen dari 
penjualan itu berasal dari dalam 
negeri Cina sendiri, namun Yu me
nyatakan bahwa perjualan yang terus 
meningkat di pasarpasar luar negeri 
menjadi area kunci untuk bisnis alat 
berat, khususnya excavator.

 “Di pasarpasar luar negeri, tidak ter
masuk Cina, SANY telah meningkatkan 
penjualan 80 persen dibandingkan 
tahuntahun sebelumnya. Pasar nomor 
satu Cina di luar negeri adalah India, 
dan untuk negaranegara AS dan Eropa 
pertumbuhan bisnisnya juga berjalan 
sangat bagus,” ujarnya.

Peningkatan penjualan sebesar 80% 
jelas merupakan pertumbuhan yang 
substansial, meski levelnya masih 
relatif rendah. Dia memperkirakan 
secara keseluruhan kontribusi pen

jualan luar negeri kepada SANY 
Group hanya sekitar 10%.

Yu menambahkan, “Untuk menjadi 
perusahaan terkemuka yang mendu
nia, kami harus meningkatkan pen
jualan dari pasarpasar luar negeri. 
Produk kami menjadi makin populer 
dan lebih diterima oleh para custom-
er dari pasarpasar luar negeri. Mem
buat produkproduk yang berkualitas 
baik telah menjadi fondasi kami, ini 
adalah dasar kami untuk semuanya.”

Fu juga mengklaim bahwa saat ini 
excavator SANY sudah menjadi pe
main terbesar di pasar Asia tenggara, 
seperti di Indonesia dan Thailand. Di 
luar itu, dia menyebut empat pasar 
strategis lain yang dibidik SANY: Aus
tralia, Jepang, kawasan Eropa dan 
Amerika Utara.

Tetapi terdapat banyak tantangan 
yang dihadapi SANY dalam  menjadi 
perusahaan global. Untuk mening
katkan penjualan di pasarpasar di 
seluruh dunia, pabrikan ini harus 

mengadaptasi produkproduknya 
ke berbagai peraturan emisi yang 
berbeda dan memenuhi permintaan 
pelangganpelanggan pasar. Apa yang 
diinginkan para pelanggan di UEA, 
kata Yu, akan sedikit berbeda dengan 
apa yang diinginkan oleh pasarpasar 
di Argentina, Kanada, dan/atau Jer
man, misalnya.

“Tuntutantuntutan para pelanggan 
di berbagai negara dan wilayah di 
seluruh dunia bervariasi. Yang dapat 
dilakukan SANY adalah menggunakan 
kemampuan R&D kami yang kuat un
tuk memenuhi berbagai persyaratan 
dari seluruh dunia,” kata Yu.

“Kami ingin menyediakan produk
produk dengan berbagai pilihan bagi 
para pelanggan, sehingga mereka 
dapat memilih apa yang mereka 
ingin kan untuk memenuhi kebutu
hankebutuhan spesifik mereka se
suai aplikasiaplikasi yang beragam.”

Untuk mewujudkan ambisi besarnya 
itu, penjualan SANY harus terus 
meningkat di pasarpasar di seluruh 
dunia. Namun, karena kondisi pasar 
yang tidak menentu di berbagai bela
han dunia saat ini, SANY tetap  lebih 
fokus menggarap pasar domestik 
Cina mengingat tingginya kebutuhan 
peralatan berat untuk menopang 
pembangunan infrastruktur skala be
sar yang didorong oleh pemerintah.

Pada tahun 2020, ketika seluruh du
nia mengalami penurunan penjualan 
karena dampak pandemi, penjualan 
alat berat di Cina justru semakin me
ningkat dari kondisi sudah menjadi 
pasar yang kuat pada 2019.

Tetapi, tidak dipungkiri bahwa ter
dapat kekhawatiran jika konstruksi 
di Cina akan mengalami penurunan 
dari lonjakan luar biasa yang sedang 
terjadi saat ini. Cina telah meng
alami penurunan substansial setelah 
menorehkan pencapaian tertinggi 

SANY melakukan 
investasi untuk 
mengembangkan 
per alatan listrik, 
seperti mini ex-
cavator.

(FOTO: SANY)
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sebelumnya, namun ekspektasi saat 
ini adalah bahwa penurunan apa pun 
akan lebih mulus dari apa yang kita 
lihat sebelumnya.

Yu, kepada International Construc-
tion, menyatakan keyakinannya ten
tang Cina yang akan tetap menjadi 
pasar yang sangat besar. “Dalam 
beberapa tahun ke depan tidak di
ragukan lagi bahwa pasar Cina akan 
tetap menjadi pasar yang sangat 
besar. Sudah menjadi sebuah tren 
di Cina bahwa mesinmesin semakin 
populer untuk menggantikan tenaga 
manusia,” ujar Yu. Tren ini sebetul
nya tidak hanya terjadi di negeri 
tirai bambu itu tetapi juga di banyak 
negara lainnya di dunia dewasa ini.

“Yang menjadi fokus utama kami 
selama dekade terakhir adalah 
membuat mesinmesin kami lebih 
tahan lama dan dapat diandalkan, 
ini adalah faktor kunci. Tapi seka
rang sangat penting untuk membuat 
mesinmesin kami menjadi pintar.

Menurut Yu, seluruh tim R&D dari 
SANY telah menghabiskan banyak 
upaya untuk memformulasikan 
bagaimana membuat excavator
excavator canggih dan bagaimana 
menerapkan lebih banyak perangkat 
telematika pada mesinmesin itu un
tuk membuat mereka makin pintar.

“Kami juga telah berupaya keras untuk 
memproduksi mesinmesin listrik yang 

seratus persen bertenaga listrik dan 
mesinmesin otonom. Di pasarpasar 
yang sudah maju, Anda akan segera 
melihat excavatorexcavator Sany 
yang bertenaga listrik dan otonom.”

Yu mengklaim Sany sudah punya 
teknologi untuk excavator berpeng
gerak otonom. Namun, ini lebih 
pada persoalan tentang bagaimana 
teknologi itu akan diterapkan, serta 
menentukan titik harga dan nilai 
yang tepat bagi para pelanggan.

Menyasar tujuan
dekarbonisasi ‘30·60’ Cina

Salah satu mega tren dunia sekarang 
ini adalah keberlanjutan (sustain-
ability). Seiring dengan kebijakan 
pemerintah Cina yang terus men
dorong isu sustainability, produsen
produsen alat Cina dapat memainkan 
peran kunci dalam mengembangkan 
peralatan bertenaga listrik, yang 
diprediksikan akan semakin populer 
pada masa mendatang.

Yu mengacu pada kebijakan dekar
bonisasi ‘3060’ pemerintah Cina 
sebagai pendorong utama di balik 
perusahaanperusahaan yang meng
investasikan lebih banyak waktu, 
uang, dan sumber daya dalam 
mengembangkan peralatan listrik.

Inti dari kebijakan tersebut adalah 
komitmen pemerintah Cina untuk 
menekan emisi karbon pada tahun 

2030, dan Cina akan bebas karbon 
pada tahun 2060.

Saat ini Cina merupakan penghasil 
karbon terbesar di dunia, dan itu se
babnya kebijakan mengurangi karbon 
harus direalisasikan. Hal ini menjadi 
salah satu alasan mengapa pemerin
tah Cina memprioritaskan dan men
dorong pengembangan peralatan 
berat yang bertenaga listrik.

Sebagai perbandingan, pasar mobil 
listrik cukup besar di Cina. Sekitar 
1,3 juta mobil listrik terjual, sekitar 
40% dari total pasar global, pada ta
hun 2020.

“Untuk produkproduk listrik, kami 
memiliki fondasi yang sangat kuat di 
Cina untuk membangun mesin jenis 
ini. Industri tenaga listrik di Cina 
memiliki fondasi yang baik. Industri 
mobil di Cina telah memberi banyak 
dukungan kepada kami. Jadi, kami 
bekerja sama dengan industri mobil 
dan melihat perkembangan mereka,” 
Yu menambahkan.

Melihat ke masa depan, ia mengklaim – 
seperti terjadi di banyak pasar di selu
ruh dunia – terjadi kekurangan operator 
terampil di Cina, dan itu sebabnya ta
hun depan SANY akan meluncurkan ber
bagai produk untuk mempermudah pe
kerjaan para operator. Upaya ini akan 
meliputi Artificial Intelligence (AI), 
yang mempelajari kebiasaankebiasaan 
operator dan membantu mereka me
milih opsi yang tepat.

Selanjutnya, pada masa mendatang, 
Yu mengatakan SANY membayangkan 
lokasilokasi kerja yang saling ter
hubung di mana mesinmesin berbi
cara satu sama lain dan bekerja se
cara mandiri, meskipun hal itu masih 
jauh dari kenyataan.

Yu menyimpulkan, untuk excavator 
otonom dan yang bertenaga listrik, 
tidak diragukan lagi bahwa keduanya 
sudah menjadi tren. “Seluruh indus
tri sedang menuju ke arah ini, tetapi 
sejauh mana kita perlu waktu untuk 
melihatnya,” pungkasnya. EI

Mayoritas mini excavator Sany dijual di China, meski penjualan 
di pasar-pasar luar negeri kini semakin naik

PANORAMA
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Untuk mendukung bisnis di 
sektor kehutanan Indo
nesia, PT United Tractors 

Tbk (United Tractors) bersama 
Komatsu memperkenalkan Kom
atsu PC135F10M0   excavator 
kelas 13 ton yang cocok digu
nakan untuk berbagai aplikasi 
mulai dari pengolahan lahan, 
pemanenan hingga pengang
kutan hasil hutan. Alat ini 
diklaim mampu menjawab 
kebutuhan para pelanggan 
yang memerlukan mesin yang 
mampu bekerja optimal pada 
pengelolaan bisnis kehu
tanan. 

Ada beberapa tahapan penge
lolaan hasil hutan. Dimulai dengan 
pengumpulan batangbatang pohon 
yang tersebar setelah ditebang. Ke
mudian batangbatang kayu itu di
potong sepanjang 10 cm dari permu
kaan tanah dengan diameter pohon 
maksimum 30 cm. Tahap selanjutnya 
adalah memindahkan ke tempat 
pengumpulan kayu (TPN) dengan 
menggunakan attachment FLG. Baru 
setelah itu, Komatsu excavator kelas 
13 ton akan memuat kayu tersebut 
ke dalam truk atau barge. 

Komatsu PC135F10M0 merupakan 
solusi atas bisnis pelanggan di sek
tor kehutanan. Excavator ini punya 
beragam pilihan attachment untuk 
mengerjakan berbagai tahapan 
pekerjaan pada pengelolaan bisnis 
kehutanan Fix Log Grapple (FLG), 
Bucket, Chipping Bucket, Shear 
Head, Harvester Head, dan Rotary 
Log Grapple.

Apa yang menjadi keunggulan Ko

matsu PC135F10M0? Menurut United 
Tractors, excavator ini menawarkan 
banyak keunggulan. Sebut saja, 
misalnya, control valve yang lebih 
tahan lama dan pompa hidrolik yang 
berkapasitas tinggi. Mesin pendingin
nya juga mudah dibersihkan dan ex
cavator ini mudah dirawat. 

Yang tidak kalah pentingnya, Kom
atsu PC135F10M0 menggunakan 
alternator dengan kapasitas yang 
lebih besar sehingga dapat menggu
nakan komponenkomponen elektrik 
tambahan. Dalam sistem kelistrikan, 
alternator berfungsi untuk pengisian 
terhadap baterai agar mampu me
nyediakan seluruh keperluan listrik 
saat unit beroperasi seperti pe
makaian lampulampu kerja, penam
bahan aksesoris, bahkan  digunakan 
pada proses menghidupkan engine di 
awal (cranking engine) oleh start-

ing motor. Peran alternator 
sangatlah penting sehingga 
customer membutuhkan 
kapasitas alternator yang 
lebih besar.

Komatsu PC135F10M0 me
miliki kapasitas alternator 
sebesar 60 Ampere. Dengan 
spesifikasi alternator yang 
dimilikinya itu, excavator ini 
dapat menambahkan aksesoris 
yang diperlukan guna menun
jang operasional unit seperti 
radio komunikasi, kebutuhan AC, 

bahkan penambahan bebe rapa lampu 
kerja agar pencahayaan tetap opti
mal. Selain itu, altenator berkapa
sitas besar membuat mesin ini lebih 
aman sehingga tidak perlu lagi kha
watir akan terjadi over current yang 
menyebabkan instalasi overheat dan 
dapat memicu terjadinya kebakaran.

Dukungan purna jual yang sangat 
bagus dari United Tractors selaku 
distributor menjadi nilai tambah 
tersendiri bagi pelanggan. Perusa
haan ini menyediakan layanan purna 
jual prima yang dikenal dengan isti
lah UT Guaranteed Product Support 
(UTGPS), yang terdiri dari jaminan 
kepastian pengiriman suku cadang, 
mekanik dan lama waktu perbaikan. 
UT juga menyediakan layanan con
tact center 24 jam melalui UT Call 
yang dapat diakses melalui nomor 1 
500 072. (Sumber: United Tractors)

EXCAVATOR KELAS 13 
TON TERBARU KOMATSU: 
PC135F-10M0

United Tractors dan Kom-
atsu berkolaborasi untuk 
mengembangkan excava-
tor kelas 13 ton, Komatsu 
PC135F-10M0, untuk men-
dukung kemajuan bisnis ke-
hutanan.



43A G U S T U S  2 0 2 1 EQUIPMENT INDONESIA

AGRI & FORESTRY

PT Hexindo Adiperkasa Tbk. 
mendukung pelangganpelang
gannya yang bergerak di sektor 

pertanian, forestry dan konstruksi 
dengan menyediakan dua attach-
ment unik untuk mini excavator: 
VBucket dan Canopy Safety Guard. 
Menurut perusahaan yang mengageni 
produkproduk alat berat merk Hi
tachi itu, penggunaan V-Bucket dan 
Canopy Safety Guard di Indonesia 
masih terbatas pada pelanggan
pelanggan spesifik yang bergerak di 
sektor pertanian, terutama perkebu
nan sawit. Tidak heran jika banyak 
pengguna alat berat di tanah air be
lum mengenal fungsi penting kedua 
attachment tersebut. 

Mengutip ulasan majalah Alat Berat 
(Maret 2021), V-Bucket dan Canopy 
Safety Guard merupakan dua attach-
ment yang sangat bermanfaat dalam 
mengoptimalkan kinerja excavator, 
terutama mini excavator Hitachi 
ZX48U5A YST (kanopi) dan ZX48U5A
CST (kabin). Dengan kedua attachment 
ini, biaya pembuatan dan perawatan 
parit serta saluran irigasi di perkebunan 
sawit bisa lebih efisien, dan produksi 
kelapa sawit pun meningkat pesat. 

Tidak heran, permintaan kedua attach-
ment ini cukup tinggi untuk beberapa 
perkebunan kelapa sawit, baik di 
wilayah Sumatra maupun Kalimantan.

Dirilis pada November 2020, V-
Bucket digunakan pada unit excava
tor tipe ZX48U5A YST (kanopi) dan 
ZX48U5ACST (kabin). Bucket ber
bentuk V ini berguna untuk membuat 
saluran air atau pipa mengikuti garis 
lurus serta membentuk dan memeli
hara parit dan saluran irigasi. Bagian 
bawah bucket ini berfungsi untuk 
menambah kedalaman, sementara 
bagian samping kanan dan kiri ber
guna untuk menambah lebar. 

Selain itu, terdapat attachment 
penting lain, yakni Canopy Safety 
Guard yang sebenarnya sudah dipas
arkan sejak dua tahun lalu di Indo
nesia. Namun, banyak yang belum 
tahu bahwa attachment ini berperan 
penting dalam membantu opera
tor menyelesaikan pekerjaan lebih 
cepat. Digunakan pada unit excava
tor Hitachi tipe ZX48U5A YST (kano
pi), kanopi khusus ini memberikan 
perlindungan lebih bagi operator dari 
dahan pohon kelapa sawit yang kerap 

mengganggu performa operator saat 
mengoperasikan excavator. 

PT Hexindo Adiperkasa Tbk. menawar
kan kedua attachment unik ini, V-
Bucket dan Canopy Safety Guard, untuk 
memenuhi kebutuhan para pelanggan di 
sektorsektor pertanian, forestry, dan 
konstruksi. Untuk informasi lebih rinci 
tentang ketersediaan kedua attachment 
tersebut, silahkan menghubungi PT Hex
indo Adiperkasa Tbk. 
(Sumbe: Majalah Alat Berat, Maret 2021)

V-BUCKET DAN CANOPY SAFETY GUARD:
DUA ATTACHMENT PENTING EXCAVATOR

Produsen mesin kehu
tanan yang berbasis 
di Kanada, Tigercat 

Industries Inc. (Tigercat), 
telah merilis shovel logger 
LSX870D. Dikembangkan 
berdasarkan track carrier 
platform seri LX870D yang 
populer, alat ini dirancang 
untuk penebangan kayu di 
lereng curam yang ekstrem.

Dengan pilihan attachment 
yang beragam, termasuk 
grapple Tigercat BG13 baru 
dengan live heel boom atau 
shovel clam grapple SC08, 
LSX870D, menurut peru
sahaan itu, cocok untuk 
aplikasi prebunching dan 
shovel logging di medan 
yang menantang.

Penambahan LSX870D ke 
rangkaian mesinmesin 
Tigercat memberikan alter
natif penggerak closedloop 
dengan tenaga yang lebih 

V-Bucket pada mini 
excavator Hitachi 
ZX48U-5A-CST.

Canopy Safety Guard 
mini excavator Hitachi 
ZX48U-5A YST.

tinggi daripada LS855E. Se
mentara LS855E memberi
kan kecepatan swing yang 
lebih tinggi dan tekanan 
tanah yang lebih rendah, 
LSX870D memungkinkan  
kemampuan multifungsi 
yang lebih banyak dan ke

cepatan jalan yang lebih 
tinggi dan lebih responsif.

Alat ini ditenagai dengan 
engine Tigercat FPT C87, 
330 tenaga kuda yang 
dikombinasikan dengan 
pompa attachment khusus 
yang menghasilkan tenaga 

yang multifungsi.

LSX870D menggunakan 
teknologiteknologi dan 
sistemsistem inovatif 
yang dioptimalkan untuk 
berbagai aplikasi di lereng 
curam termasuk shovel 
logging, penebangan dan 
pemanenan kayu.

Super-duty undercarriage 
yang rata dari Tigercat 
menjamin stabilitas alat 
ini saat berada di lereng 
curam. Desain rata yang di
patenkan ini menggunakan 
dua silinder hidrolik besar 
dan bagianbagian baja be
rat untuk solusi yang seder
hana, kuat, dan handal.

Sistem perataan ini memir
ingkan mesin ke tumpukan 
kayu  saat meratakan ke 
samping yang selanjutnya 
meningkatkan stabilitas 
mesin dan kenyamanan 
ope rator. (Sumber: Tigercat)

TIGERCAT RILIS SHOVEL LOGGER LSX870D 
UNTUK PENEBANGAN KAYU DI LERENG CURAM
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Liebherr Mining sedang bersiap
siap untuk membuat kejutan 
pada pameran dagang pertam

bangan terbesar di dunia, MINExpo 
International 2021, di Las Vegas, 
Amerika Serita pertengahan Septem
ber 2021. MINExpo merupakan salah 
satu acara industri tambang terbesar 
di dunia, yang pada tahun 2021 ini 
akan digelar secara langsung (of-
fline) di tengah pandemi Covid19 
yang belum juga menunjukkan 
tandatanda penurunan. Diselengga
rakan setiap 4 tahun sekali, pameran 
ini sangat besar—tidak hanya dalam 
hal luas areanya tetapi juga produk
produk dan teknologiteknologi yang 
dipamerkan. 

Liebherr akan menghadirkan porto
folio solusisolusi pertambangannya 
yang baru selama pameran tersebut. 
Menurut sumber Liebherr, seperti 
dikutip dari rilis perusahaan itu, Ka
mis (15/7), mesinmesin besar yang 
akan dipamerkan Liebherr pada acara 
tersebut adalah excavator R 9150 
Generasi 7 (G7) 130t/143 ton, gene
rasi baru kabin excavator R 9600 
G8 yang baru diumumkan, dozer 
pertambangan PR 776 70t/77 ton 
dengan sistem teleoperasi LiReCon, 
truk angkut T 274 305t/336 ton yang 
baru diperkenalkan bersama dengan 
tampilan dari Liebherr Components, 
serta rough-terrain crane LRT 1090
2.1 90t/100 ton dari Liebherr Mobile 
Cranes.

Selain itu, para pengunjung akan 
dapat berinteraksi dengan teknologi
teknologi baru melalui sebuah booth 
VR (virtual reality), dan menemukan 
berbagai teknologi Liebherr lainnya 
di acaraacara khusus yang mengha
dirkan para ahli.

Rangkaian excavator R 9150 
G7, R 9200 G7 dan R 9600 G8
Liebherr akan memperkenalkan tiga 
excavator baru di MINExpo 2021: R 
9150 Generasi 7, R 9200 Generasi 
7, dan R 9600 brand baru Generasi 
8. Ketiga mesin ini menggunakan 
strategi penamaan baru berdasarkan 
levellevel teknologi untuk mesin
mesin Liebherr. Pendekatan ini ber
tujuan untuk mencapai logika umum 
dan jangka panjang dalam rangkaian 
produkproduk earthmoving dan per
tambangan dengan cara yang jelas.

Ketiga excavator itu kini dilengkapi 
dengan inovasiinovasi terbaru yang 
meliputi Liebherr Power Efficiency 
(LPE), Assistance Systems, dan Buck-
et Filling Assistant.

Liebherr Power Efficiency adalah 
sebuah engine spesifik dan sistem 
manajemen hidraulik yang mengu
rangi konsumsi bahan bakar hingga 
20 persen. Assistance Systems meru
pakan aplikasi on-board canggih yang 
dirancang untuk mendukung operator 
menjadi lebih efisien melalui analitik 
dan insight yang dapat ditindaklan
juti.

Para pengunjung juga dapat 
menemukan Assistance 
Systems di area VR. BFA 
(Bucket Filling Assistant) 
adalah produk otomatisasi 
pertama dari portofolio hy-
draulic excavator Liebherr, 
dan memungkinkan operator 
mewujudkan proses pengi
sian bucket secara otomatis.

Truk tambang T 274
Liebherr barubaru ini 
memperluas penawaran 
produknya dengan T 274, 
truk angkut 305t/336 ton. 

LIEBHERR HADIRKAN PORTOFOLIO
SOLUSI-SOLUSI TAMBANG BARU DI MINEXPO 2021

Liebherr akan menampilkan berbagai mesin 
dan teknologi baru pada MINExpo 2021. 

FOTO-FOTO: LIEBHERR
Excavator Liebherr R 9600

Truk tambang T 274 dikenal hemat pe-
makaian bahan bakar dan biaya rendah per 
ton material yang diangkut.

Truk ini menjembatani kesenjangan 
antara T 284 dan T 264.

Dirancang dan diadaptasi dari 
penga laman bertahuntahun dalam 
pengembangan truk tambang, T 
274 memberikan waktu siklus yang 
cepat, tingkat produksi yang lebih 
tinggi, konsumsi bahan bakar yang 
efisien, dan biaya per ton yang ren
dah. 

Tersedia berbagai pilihan yang me
liputi Liebherr Trolley Assist System 
dan Liebherr Autonomy Kit.

Dozer PR 776 dan sistem 
teleoperasi LiReCon 

Liebherr juga akan menghadirkan 
dozer tambang andalannya,  PR 776 
Litronic. Mesin ini akan ditampilkan 
bersama dengan sistem teleoperasi 
Liebherr yang baru, LiReCon. Li
ReCon (Liebherr Remote Control) 
menawarkan kenyamanan dan ke
amanan tambahan bagi para opera
tor dalam aplikasiaplikasi tambang 
yang menantang.

Dozer PR 776 akan menggunakan sistem 
teleoperasi LiReCon Liebherr yang baru.
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Liebherr Components dan 
seri engine diesel D98
Liebherr Components untuk aplikasi
aplikasi tambang juga akan ditampil
kan pada acara MINExpo ini. Di anta
ranya adalah seri engine diesel D98, 
yang tersedia baik untuk mesinmesin 
tambang Liebherr maupun pabrikan
pabrikan alatalat tambang lainnya. 

Engine V16 dari keluarga D98, the 
D9816, menandakan permulaan dari 
integrasi seriseri D98 ke dalam me
sinmesin Liebherr.

Rough-terrain crane LRT 
1090-2.1 

Rough terrain crane LRT 10902.1 
90t/100 ton dirancang untuk mem
berikan tingkat keamanan yang 
tinggi. Salah satu kelengkapan stan
dar alat angkat ini adalah monitor 
outrigger yang secara otomatis men
deteksi kondisi topangan dan mema
sukkan sistem kontrol crane.

Crane ini dikirim sebagai standar 
dengan basis dukungan variabel Vari
oBase yang meningkatkan fleksibili
tas di lokasi dan meningkatkan kapa

sitas angkatnya. 

LRT 10902.1 memiliki telescopic 
boom 47m. Sistem teleskopik ini 
terdiri dari silinder hidrolik dua ta
hap dengan mekanisme perpanjan
gan tali. Boom dapat diperpanjang 
dengan mudah dengan dua mode 
telescoping, kuat atau panjang. 
Mekanisme ekstensi telah dirancang 
untuk kapasitas pengangkatan teles
kopik yang tinggi.

Portofolio produk teknologi 
pertambangan
Liebherr akan mempersembahkan 
portofolio produk teknologi pertam
bangan terbarunya di MINExpo. Hal ini 
akan menunjukkan pendekatan in-
teroperable dan terukur produsen ini 
untuk berbagai penawaran peralatan, 
teknologi, dan produk layanannya.

Portofolio yang terdiri dari produk
produk Assistance System, Machine 
Automation, dan Digital Service 
Liebherr ini akan memberikan ke
pada para pelanggan cakupan solusi 
pasokan yang fleksibel untuk mening
katkan keamanan dan efektivitas 
operasional aset.

Program tanpa emisi
Liebherr Mining menawarkan ber
bagai solusi untuk membantu para 
pelanggan mencapai emisi rendah, 
termasuk rangkaian lengkap excava-
tor bertenaga listrik, dan rangkaian 
truk tambang yang berjalan di atas 
trem listrik yang akan segera hadir.

Selanjutnya, Liebherr Mining akan 
memperluas penawarannya saat ini 
dengan solusisolusi bahan bakar fo
sil rendah pada tahun 2022, bersama 
dengan solusi bebas bahan bakar 
fo sil untuk sebagian besar aplikasi 
pada tahun 2030. (Sumber: Liebherr)

Magni Telescopic Handler 
akan meluncurkan lini 
produk boom lift jenis tele-

scopic dan articulated yang bertena
ga listrik penuh pada pameran GIS 
yang digelar selama tiga hari, 7 – 9 
Oktober tahun ini di Piacenza, Italia. 
Tapi modelmodel tersebut menyasar 
pasar Eropa.

Rangkaian baru mesinmesin Magni 
ini memiliki ketinggian kerja dari 
24,3m hingga 30,3m dan kapasitas 
platform maksimum antara 300kg 
dan 454kg. Unitunit ini diten
agai oleh bateraibaterai lithium 
520Ah/80V, sehingga bekerja tanpa 
emisi di lokasi kerja mana pun.

“Fitur ini menjadikannya solusi ideal 
untuk bekerja di dalam ruangan atau 
di permukaanpermukaan yang halus, 
seperti pusat perbelanjaan, bandara, 
dan stadion, juga berkat penggunaan 
banban tanpa bekas yang menjadi 
standar pada semua model listrik,” 
kata Magni dalam pernyataan, Se
lasa (20/7). “Alat akses ini memiliki 
fitur keselamatan yang sama dengan 
modelmodel diesel.”

Semua unit Magni dalam rangkaian 
bertenaga listrik ini memiliki peng
gerak dan kemudi empat roda, 
differential locking, power ke plat
form, dan layar diagnostik yang ter
integrasi dengan teknologi Can Bus.

Lift boom Magni ini dirancang dan 
diproduksi oleh Dingli yang berbasis 
di Cina, yang pada tahun 2016, mem
beli 20% saham Magni seharga €14,4 
juta. Dingli awalnya memulai debut 
rangkaian listriknya sendiri selama 
Bauma China pada tahun 2016, den
gan modelmodel Eropa untuk pen
giriman pertama Magni ke Italia pada 
akhir 2020. (Sumber: Magni)

MAGNI AKAN 
PERKENALKAN 

LIFT BOOM 
BERTENAGA 
ELEKTRIK 

PENUH

Mesin lift boom 
bertenaga listrik 
penuh, EAB24RT, 
buatan Magni.

MAGNI

Engine D9816 akan ditampilkan di booth 
dan juga di dapur pacu truk angkut T 274 
yang dipamerkan.

Rough-terrain 
crane Liebherr 
LRT 1090-2.1.
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Pameran tambang berskala in
ternasional, MINExpo 2021, di
pastikan akan kembali digelar 

di Las Vegas bulan depan. Pameran 
industri tambang selalu menjadi ton
totan yang menarik  karena mesin
mesin yang ditampilkan berpostur 
besar, bahkan sangat besar, dan se
lalu menampilkan trentren teknologi 
baru. Elektrifikasi dan otomatisasi, 
contohnya, sudah menjadi bagian in
tegral dari industri tambang selama 
lebih dari satu dekade terakhir. Ling
kungan di mana peralatan tambang 
beroperasi memerlukan penggunaan 
mesinmesin bertenaga listrik. Tidak 
hanya lebih efisien, mesinmesin ele
kterik juga berguna untuk mening
katkan keselamatan kerja, khususnya 
dalam aplikasi pertambangan bawah 
tanah.

Pertambangan juga merupakan suatu 
industri yang ideal untuk operasi pera
latan otonom karena lokasilokasi tam
bang biasanya berada di daerah udik 
(remote), sehingga membatasi jumlah 
kendaraankendaraan lain yang akan 
berada di area kerja itu. Kondisi sep
erti ini sangat memungkinkan untuk 
penggunaan armada peralatan yang 
beroperasi secara otonom. 

Salah satu produsen yang akan 
tampil komplit pada acara MINExpo 
2021, 1315 September, adalah 
Volvo Group. Perusahaan ini akan 
memboyong serangkaian peralatan 
dan teknologi elitnya di sektor per
tambangan mulai dari mesinmesin 
loader, rigid hauler hingga excavator 
terbesar buatannya.

R100E Rigid Hauler
Rigid hauler Volvo R100E yang baru 
dibuat untuk menurunkan biaya op
erasi bagi para pelanggan dengan me
ningkatkan produktivitas, waktu kerja 
(uptime), dan kenyamanan operator.

Alat yang berpostur bongsor ini diten
agai oleh engine Tier 4 Final 783 kW 
(1.050 hp) premium, dengan drive-
train gabungan untuk menghasilkan 
kemampuan torsi tinggi, kinerja tari
kan yang tak tertandingi, dan tenaga 
tarik terdepan di kelasnya untuk 
waktu tempuh yang optimal.

Para customer juga dapat menghemat 
pengeluaran per pengangkutan berkat 
bodi berbentuk V berkapasitas 60,4 
m3 untuk menahan beban yang opti
mal dan meminimalisir material yang 
tertinggal di dalam bak truk ini.

Desain baknya memungkinkan opera
tor untuk memenuhi target payload 

ratarata secara konsisten, semen
tara sistem kemiringan bak truk me
mastikan waktu siklus yang cepat un
tuk mencapai performa yang efisien 
secara menyeluruh.

Excavator EC950F
Contoh lainnya adalah crawler ex
cavator Volvo EC950F 90t (100 ton), 
yang terbesar di rangkaian excavator 
Volvo. Mesin pengeduk ini ditenagai 
oleh engine Volvo D16 Tier 4 Final 
450 kW (603 hp) yang menghasilkan 
torsi tinggi pada rpm rendah, se
hingga ideal untuk produksi di lokasi 
secara cepat dan efisien.

Berpasangan dengan articulated 
hauler Volvo A60H, excavator EC950F 
memungkinkan para pelanggan mere
alisasikan potensi produktivitas yang 
ekstrem. EC950F mengisi truk angkut 
55t (60 ton), 33,6 m3 hanya dalam 
empat lintasan (pass) bucket, dengan 
waktu siklus ratarata 2025 detik.

VOLVO BOYONG MESIN-MESIN TERBESAR
DAN TERBAIK KE MINEXPO 2021

R100E Rigid Hauler

Volvo Group akan membo-
yong serangakaian peralatan 
dan teknologi elitnya di 
sektor pertambangan mulai 
dari loader, rigid hauler 
hingga excavator terbesar 
pabrikan asal Swedia ini. 

Crawler excava-
tor Volvo EC950F 
bersiap-siap 
untuk memuati 
articulated hauler 
Volvo A60H

 (FOTO: VOLVO)

 VOLVO
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Faktor pendorong efisiensi lainnya 
dari operasi excavator ini adalah 
ECO Mode unik Volvo yang mem
bantu EC950F mencapai efisiensi 
bahan bakar yang luar biasa. Se
dangkan mode kerja terintegrasi 
memungkinkan para operator me
milih pendekatan terbaik untuk pe
kerjaan yang sedang dihadapi: pilih 
dari I (Idle), F (Fine), G (General) 
dan H (Heavy).

Wheel Loader Volvo L350H 

Dan, akhirnya, wheel loader Volvo 
L350H dilengkapi dengan hidrou
lik generasi baru dan ditenagai 
oleh engine Tier 4 Final D16J yang 
menghasilkan torsi tinggi pada rpm 
rendah. Mitra ideal untuk produksi 
quarry, L350H kini hadir dengan 
rock bucket berkapasitas 7,3 m3 
yang lebih tinggi untuk kinerja 
maksimum.

Sistem hidrolik baru yang dapat 
mendeteksi muatan pada wheel 
loader L350H bekerja selaras de ngan 
drivetrain, meningkatkan waktu 
respons serta kecepatan menaik
kan dan menurunkan bucket yang 
dirancang baru, menghasilkan waktu 
siklus hingga 5% lebih cepat. Sistem 
hidrolik dan peningkatan drivetrain, 
ditambah dengan teknologi engine 
Volvo terbaru, membuat L350H lebih 
hemat bahan bakar hingga 10% jika 
dibandingkan dengan front end load-
er L350F yang digantikannya.

Wheel loader ini juga dilengkapi 
dengan teknologi terbaru yang 
didedikasikan untuk mengurangi 
konsumsi bahan bakar dan emisi en-
gine. Sistem Fully Automatic Power 
Shift (FAPS) Volvo memungkinkan 
operasi alat pada gigi hemat bahan 
bakar yang optimal sesuai dengan 
kecepatan, kick-down, dan penge
reman engine, yang meningkatkan 
efisiensi bahan bakar. 

(Sumber: Volvo Group)

Untuk membantu mendukung 
pencapaian target keberlanju
tan dalam operasioperasi para 

pelanggan sambil tetap memprio
ritaskan keselamatan dan produk
tivitas, Komatsu akan fokus pada 
“menciptakan nilai bersama” dalam 
penampilannya di acara MINExpo 
2021. Selama eksibisi itu, produsen 
asal Jepang ini berencana mem
perkenalkan solusisolusi terbaru 
untuk operasioperasi tambang per
mukaan dan bawah tanah.

“MINExpo memberikan kesempatan 
yang sempurna bagi para pemimpin 
industri untuk berkolaborasi dengan 
caracara baru untuk mengekstrak 
mineralmineral penting pada saat 
kritis seperti saat ini bagi masyara
kat kita,” kata Jeff Dawes, Presiden 
dan CEO Komatsu Mining Corp dan 
ketua MINExpo 2021, seperti dikutip 
Komatsu dala rilisnya, Rabu (21/7).  

“Sangat penting bagi peran kami se
bagai pemasok utama bagi industri 
tambang untuk mendukung para cus-
tomer melangkah maju dengan solu
sisolusi baru yang memanfaatkan 
digitalisasi, elektrifikasi serta oto
matisasi, dan kami berharap dapat 
berbagi inovasi yang dikembangkan 
dalam kemitraan dengan tambang
tambang yang ada saat ini.”

Selama pameran Komatsu akan me
nampilkan konsepkonsep pengang
kutan terbaru yang dirancang untuk 
memprioritaskan keinginan para 
pelanggan untuk mengurangi emisi 
dan solusi pengangkutan otonom; 
mengungkapkan visi masa depan 
Komatsu untuk produkproduk dump 
truck agnostik yang bertenaga dan Wheel loader Volvo L350H

berbagai retrofit pengangkutan 
otonom untuk peralatan yang ada. 
Komatsu juga akan menjajaki ke
mampuan masa depan untuk operasi 
peralatan jarak jauh yang menampil
kan hydraulic excavator dan pen
gangkutan otonom.

Selain itu, terdapat beberapa 
solusi baru lainnya dari Komatsu 
yang dirancang untuk memajukan 
metodemetode penambangan yang 
lebih berkelanjutan, seperti wheel 
loader permukaan WE1850 Gen 3 
dengan teknologi penggerak hibrid 
SR (Switched Reluctance) yang telah 
terbukti ketangguhannya; bor lubang 
ledakan permukaan ZR122 dengan 
fiturfitur otomatis; pengangkut 
baterai untuk penambangan bawah 
tanah yang didukung oleh teknologi 
baterai lithiumion; bor jumbo ZJ
32Bi bertenaga baterai untuk penam
bangan batuan keras bawah tanah; 
dan pengeboran batuan keras bawah 
tanah dan berbagai retrofit penguat 
yang kompatibel dengan semua OEM.

Dibuat berdasarkan masukanmasukan 
dari para pelanggan di seluruh dunia, 
berbagai peralatan, layanan, dan solu
si teknologi terbaru Komatsu dirancang 
untuk menyederhanakan pekerjaan, 
merampingkan proses, dan, pada 
akhirnya, membantu mengoptimalkan 
seluruh perusahaan para pelanggan. 

Menyadari bahwa jalan ke depan ti
dak akan terlihat sama untuk setiap 
operasi, Komatsu hadir untuk men
dukung para pelanggan di setiap ta
hap perjalanan mereka menuju masa 
depan yang lebih berkelanjutan. 

(Sumber: Komatsu Mining Corp.)

KOMATSU PAMERKAN TEKNOLOGI 
TAMBANG BERKELANJUTAN &
OTONOM DI MINEXPO 2021

Komatsu Mining Corp.

Komatsu akan tampilkan penawaran-penawaran baru 
untuk industri tambang yang memanfaatkan digitalisasi, 
elektrifikasi dan otomasi.
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(1857), dan Benninghoven (1909)  
telah memberikan dampak pada dan 
memajukan proses aplikasi di bidang
nya masingmasing.

Secara keseluruhan, Grup Wirtgen 
memiliki pengalaman 660 tahun 
dalam konstruksi jalan. Produsen ini 
memiliki lima kantor pusat di Jerman, 
fasilitasfasilitas produksi internasi
onal di Brasil, Cina, dan India, banyak 
perusahaan penjualan dan layanan, 
serta jaringan dealer yang erat me
mastikan bahwa produkproduk dan 
teknologiteknologi grup ini digunakan 
di setiap pasar di seluruh dunia.

Proses cold milling Wirtgen

Pada awal 1970an, Wirtgen 
mengembangkan mesin penggilingan 
panas (hot milling), sebuah proses 
baru yang untuk pertama kalinya me
mungkinkan untuk mengupas aspal 
di area yang luas. Tonggak berikut
nya diikuti pada tahun 1979, ketika 
Wirtgen merevolusi konstruksi jalan 
dengan pengembangan mesin peng
gilingan dingin (cold milling).

Mesin penggilingan dingin pertama 
adalah sebuah mesin pemuat be
lakang (rear loader) dengan peng
gerak drum yang menggiling secara 
hidrolik (hydraulic milling drum 
drive). Mesin SF 3800 C mampu meng
giling beton, aspal, dan kerikil dengan 
berbagai kedalaman tanpa harus me
manaskan subbase secara signifikan. 
Hal ini tidak hanya meningkatkan ke
dalaman penggilingan dan memung
kinkan mesin bekerja lebih cepat, 
tetapi juga menghemat energi.

Mesin pintar

Tonggak sejarah saat ini dalam 
teknologi penggilingan dingin yang 
ditawarkan Wirtgen adalah mesin 
penggilingan besar seri F. Dengan 
rangkaian mesinmesin berperforma 
tinggi ini, Wirtgen menetapkan stan
darstandar baru dalam hal efisiensi 
dan keramahan sumber daya, serta 
dalam dokumentasi dan evaluasi 
digital lokasi kerja penggilingan.

Pada mesinmesin seri F yang baru, 
Wirtgen telah menerapkan konsep 
mesin pintar pertama yang mampu 

Wirtgen Group, pada tahun 
2021 ini, akan merayakan 
60 tahun Wirtgen. Saat

nya untuk melihat ke belakang dan 
melihat ke depan. Vögele, Hamm, 
Kleemann, dan Benninghoven juga 
memainkan peran utama dalam mem
bentuk teknologiteknologi industri 
pembangu nan jalan. Bersamasama,  
Wirtgen Group memiliki pengalaman 
lebih dari 660 tahun – dan selalu men
jadi tren sepanjang sejarah konstruksi 
jalan.

Perusahaan yang berbasis di Jerman, 
yang saat ini terdiri dari lima merek 
terkemuka dan mempekerjakan ham
pir 9.000 staf global, pertama kali 
didirikan sebagai perusahaan pen
gangkutan pada tahun 1961.

Pendiri Wirtgen, Reinhard Wirtgen, 
awalnya menyediakan layanan pen
gangkutan skala kecil di kotamadya 
Windhagen, yang terletak di teng
gara Cologne, Jerman.

Dia kemudian berinvestasi dalam se

jumlah kecil alat pemecah beton (con-
crete breaker) yang memungkinkan 
perusahaan ini mengalihkan kegiatan
nya ke pembangunan dan rehabilitasi 
jalan. Melalui pengembangan mesin 
yang inovatif dan pendekatan yang vi
sioner, ia membangun Wirtgen menjadi 
spesialis mesin konstruksi jalan kelas 
dunia. Yang membuat perusahaan ini 
benarbenar menonjol adalah pen
galamannya sendiri sebagai penyedia 
layanan dalam pembangunan jalan. 
Pengalaman ini turut membentuk bu
daya perusahaan yang menekankan 
kedekatan dengan pelanggan.

Sekarang ini, Wirtgen menjadi pilar 
utama Grup Wirtgen. Setiap brand 
produk yang dimilikinya memiliki se
jarah uniknya masingmasing  Wirt
gen (didirikan pada 1961), Vögele 
(1836), Hamm (1878), Kleemann 

WIRTGEN RAYAKAN 60 TAHUN INOVASI
DALAM KONSTRUKSI JALAN RAYA

Produk-produk dan teknologi-teknologi 
Wirtgen sudah membentuk konstruksi 
jalan selama 60 tahun. 

Wirtgen Group merayakan 
ulang tahun ke-60 pendiri-
annya, dengan melihat kem-
bali sejarah panjangnya di 
industri konstruksi.

Pada tahun 1979 mesin cold milling Wirtgen 
SF 3800 C menyelesaikan operasi cold milling 
pertama pada yang terletak di antara Frank-
furt dan Cologne di Jerman.

(FOTO: WIRTGEN)
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Epiroc akan me
mamerkan berbagai 
produk inovatif dan 

produktif pada ajang MIN
Expo International 2021, 
1315 September di Las 
Vegas, NV. Dilansir dari 
rilis Epiroc, Jumat (23/7), 
dalam eksibisi ini, pabrikan 
ini akan memperkenalkan 
berbagai produk, teknologi, 
dan konsepkonsep baru 
yang dapat membantu 
pelanggan meningkatkan 
produktivitas, keamanan, 
efisiensi, dan keberlanju
tan.

Pit Viper 291 Epiroc memu
lai debutnya di MINExpo 
2021. Alat bor ini dirancang 
untuk menangani penge
boran berdiameter lebih 
besar dalam kondisi tanah 
lunak hingga sedang dalam 
pengeboran berputar dan 
DTH. Tambahan baru untuk 
rangkaian Pit Viper yang 
terdepan di industri ini 
mampu membuat lubang 
berdiameter 171311 mm 
dengan single pass lubang 
bersih 16,76 m dengan 
mata bor di atas meja. 

Juga tersedia pilihan 18 m.

Pit Viper 291 menawarkan 
lebih dari 100 opsi berbeda 
untuk mengkonfigurasi drill 
rig yang sempurna untuk 
aplikasi spesifik Anda. De
ngan Rig Control System 
(RCS) Epiroc, Pit Viper 291 
dapat dikonfigurasikan de
ngan fitur otomatisasi yang 
dapat diskalakan, termasuk 
pengeboran yang sepenuh
nya otonom.

SmartROC D65 XLF

SmartROC D65 XLF generasi 
baru dikemas dengan fitur
fitur pintar seperti penge
boran otomatis dan pen
anganan batang bor serta 
dilengkapi dengan sistem 
hemat bahan bakar pintar 
yang mengurangi konsumsi 
bahan bakar hingga 20 
persen dibandingkan den
gan drill rig FlexiROC D65.

SmartROC D65 XLF tersedia 
dalam tiga ukuran batang 
umpan untuk membawa pi
papipa 5, 6, atau 8 m, dan 
memiliki kapasitas untuk 

mengebor hingga keda laman 
56 m. Saat menggunakan 
pipa 8 m, dimungkinkan 
untuk mengebor lubang 
produksi 16 m hanya dengan 
menambahkan satu batang.

SmartROC T45

SmartROC T45 adalah drill 
rig permukaan top hammer 
untuk penggalian dan kon
struksi yang meningkatkan 
produktivitas, mengurangi 
biaya bahan bakar, dan 
menyediakan datadata 
berharga untuk membantu 
Anda tetap di puncak bisnis 
Anda. Mesin ini menawar
kan opsiopsi dan fiturfitur 
pintar seperti Sistem Navi
gasi Lubang (Hole Naviga-
tion System/HNS)), Auto-
Pos, dan ROC Manager.

Boomer M20 dengan 
opsi baterai

Dengan berbagai hidrolik, 
sensor, dan kabel yang dil
indungi, Boomer M20 baru 
dari Epiroc adalah generasi 
baru dalam penambang
an bawah tanah. Boomer 
M20 dirancang untuk me
minimalkan penghentian
penghentian yang tidak 
direncanakan dan me
maksimalkan waktu kerja 
dan kinerja bahkan dalam 

EPIROC TAMPILKAN PRODUK-PRODUK BARU
DI MINExpo 2021

Epiroc Boltec M10 Battery

Solusi-solusi elektrifikasi dan otomasi serta debut 
mesin bor Pit Viper terbaru Epiroc akan meramai-
kan penampilan pabrikan itu pada MINExpo 2021. 

Mesin bor Pit Viper 291 akan tampil perdana pada MINExpo 2021. 

SmartROC T45 merupakan drill rig permukaan top 
hammer untuk penggalian batu dan konstruksi.

FOTO: EPIROC

FOTO-FOTO EPIROC
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Manufacturing Series Exhibitions provide the most cost-effective way to increase your business in Indonesia. The perfect opportunity 
to demonstrate your products and services first hand to your clients and future business partners. Over than 35,000 trade attendees 
have visited the 2019 edition- your chance to meet potential buyers in S.E. Asia Largest Market!

Plan B is Digital

Seamless opportunity that provides more exposure to any brands before the show! By joining our selection of digital products, 
exhibitors can get maximum exposure for their products and services. In 2020, we have successfully held 2 main digital activities to 
occupied this industry’s needs – from business meetings to webinars. This 360 degrees online marketing solutions will not let any 
products and services miss the eyeball of the exhibitors’ target audience! Join our the 2021 hybrid edition and get connected with the 
decision-makers, purchasing, engineers, or key trade buyers for the manufacturing industry in Indonesia.

For digital collaboration or to book your booth, please contact your nearest office:

Farah Alkatiri
 +6221 2525 320
 faradiba@pamerindo.com

ORGANISERS
INDONESIA

INTERNATIONAL SALES OFFICE
ASIA

INTERNATIONAL SALES OFFICE
WORLDWIDE

Carolyn Lee
 +65 9623 6131
 carolyn.lee@informa.com

Shaun White
 +44 79 7688 7088
 shaun.white@informa.com
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4 days exhibition

37,786
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1,542
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from 39 countries
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satisfaction rate

95.95%
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92.69%
Collect market information
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Quality of exhibitors
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Source new products

MANUFACTURING INDONESIA 2019 KEY STATISTIC

www.manufacturingsurabaya.com www.manufacturingindonesia.com www.machinetoolindonesia.com
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kondisi terberat.

Mesin bekerja dengan pre
sisi dan kinerja tinggi ber
kat fiturfitur canggih yang 
terpasang seperti otomati
sasi on-board, kemampuan 
untuk dioperasikan dari 
jauh (tele-remote) dan 
rencana bor digital yang 
memberikan keandalan dan 
kualitas yang lebih tinggi 
dari siklus pengeboran 
penuh. Melalui kemampuan 
jarak jauh, para operator 
dapat mengebor dari jarak 
yang aman dan menjaga 
produksi tetap berjalan 
selama pergantian shift.

Boomer M20 hadir dengan 
opsi driveline baterai
listrik. Dengan pengisi daya 
terpasang, pengisian daya 
secara otomatis terjadi 
saat terhubung ke jaringan 
untuk pengeboran.

Boltec M10 dan E10 Bolting 
Rig dengan rig penguatan 
batuan generasi berikutnya 
dari Battery Option Epiroc 
tersedia dalam dua versi  
Boltec M10 dan E10. Boltec 
E10 akan dipamerkan di 
MINExpo 2021 supaya bisa 
dilihat lebih dekat. Diran
cang untuk meningkatkan 
produktivitas dan pema
sangan baut berkualitas, 
rig ini dilengkapi panel 

kontrol operator yang 
baru, level kebisingan yang 
berkurang, visibilitas yang 
lebih baik, ergonomi op
erator yang meningkat.

Boltec M10 dan E10 dapat 
menangani berbagai jenis 
baut, mesh, dan metode
metode pemasangan, serta 
driveline baterailistrik op
sional atau kemampuan 
perbautan hidrolik, radial 
dan muka serta kemampuan 
pengeboran ekstensi. Terse
dia operasi jarak jauh op
sional dan pemasangan baut 
secara otomatis dengan baut 
jangkar pengeboran sendiri 
dalam kombinasi dengan 
resin yang dapat dipompa.

Palu COP 57P DTH

Epiroc akan memamerkan 
beberapa produk dari rang
kaian alatnya yang meli
puti COP 57P, rangkaian 
hammer DTH yang benar
benar serbaguna. Alat ini 
didasarkan pada platform 
desain modular yang unik 
di pasar saat ini. Hammer 
yang dapat disesuaikan ini 
tersedia dalam 19 varian 
khusus untuk penambang
an, penggalian, pengebo
ran sumur air, dan penge
boran geoteknik. Hammer 
ini dapat digunakan untuk 
formasi batuan yang ber

beda dengan mengopti
malkan energi benturan 
tinggi atau rendah serta 
memastikan jangkauannya 
kompatibel dengan rig dan 
kompresor populer.

Produk purna jual

Menyoroti komitmen Epiroc 
untuk dukungan purna jual 
terhadap para customer 
setelah pembelian unit, Epi
roc akan memamerkan be
berapa produk aftermarket.

Solusisolusi elektrifikasi 
dari Epiroc mendukung 
para pelanggan pertam
bangan dalam transisi 
mereka ke mesinmesin 
bertenaga baterailistrik, 
dengan beberapa produk 
dan layanan di bidang bat
erai:

• Sistem baterai Epiroc 
dirancang dengan meng
utamakan modularitas 
dan keamanan, memasti
kan bahwa setiap bagian 
dari baterai dapat di
pantau dan dikendalikan 
secara terpisah.

•  Baterai sebagai 
Layan an (Batteries as a 
Service / BaaS) meng
hilangkan risiko memiliki 
baterai dan solusinya 
memberikan semua man
faat daya listrik.

•  Kit konversi baterai 
dari Epiroc akan mem
percepat peralihan dari 
peralatan bertenaga 
diesel ke Battery Electric 
Vehicles (BEV).

•  Penawaran elektrifika
si dari Epiroc juga men
cakup berbagai macam 
produk pengisian daya.

•  Dengan akuisisi 
Meglab barubaru ini, 
Epiroc telah mem
perkuat kapasitasnya un
tuk menyediakan infra
struktur yang dibutuhkan 
para pelanggan sebagai 
transisi tambang ke BEV.

Selama MINExpo 2021, 
Epiroc akan menampilkan 
solusisolusi otomasi dan 
manajemen informasi yang 
terdepan dan canggih seb
agai bagian dari kemampuan 
6th Sense. 6th Sense adalah 
jawaban Epiroc untuk berb
agai kebutuhan industri per
tambangan dan konstruksi 
akan digitalisasi sebagai 
enabler untuk peningkatan 
keselamatan dan produkti
vitas. Operasi yang sukses 
dan efisien bergantung pada 
metode yang aman, me
maksimalkan produktivitas, 
mengurangi waktu henti, 
dan mengendalikan biaya. 
(Sumber: Epiroc)

Epiroc Boomer 
M20 Battery di 
tambang bawah 
tanah
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Volvo Contruction 
Equipment telah 
meluncurkan dua 

excavator baru kelas 50 
ton,  EC530E dan EC550E, 
beberapa waktu lalu. 
Mesinmesin anayar  ini 
memiliki tenaga gali dan 
kemampuan angkat yang 
biasanya ditemukan pada 
excavator 60 ton serta me
miliki tenaga engine paling 
besar di kelasnya (340kW 
pada 1.600 putaran/menit), 
menghasilkan tenaga traksi 
dan torsi ayun yang tinggi.

Jika menggunakan bucket 
besar (kapasitas berkisar 
antara 2,4 hingga 4,2 m3), 
EC530E dan EC550E sangat 
cocok untuk pemuatan ar-
ticulated hauler 30–40 ton, 
yang menawarkan pening
katan produktivitas hingga 
20%.

Kedua excavator ini memi
liki kerangka bawah yang 
super-rigid yang memiliki 
daya tahan dan kekuatan 
yang biasanya dikaitkan 
dengan excavator kelas 60 
ton. Hal ini didukung oleh 
rangka bawah dan atas 
yang sama kokohnya, de
ngan undercarriage EC550E 
yang memiliki rangka 
bawah yang panjang dan 
lebar untuk stabilitas eks
tra saat bekerja dengan 
beban yang lebih berat.

Ditenagai oleh engine Vol
vo D13J yang rendah emisi 
di jantung EC530E dan 
EC550E, efisiensi bahan ba
kar meningkat hingga 25% 
karena penggunaan sistem 
elektrohidrolik terbaru.

Teknologi Katup Pengukur 
Independen (Independent 
Metering Valve Techno-
logy / IMVT) dengan 
kontrol elektronik cerdas 
menawarkan operasi yang 

lebih presisi dan efisiensi 
yang lebih besar daripada 
sistem hidrolik yang diga
bungkan secara mekanis, 
sementara efisiensi lebih 
lanjut diperoleh dari op
timalisasi pompa engine 
dan tata letak pipa hidrolik 
yang semain baik.

Sistem baru ini menawar
kan serangkaian fungsi cer
das, termasuk mode creep 
(berguna untuk pekerjaan 
angkat dan angkut yang 
presisi) dan Comfort Drive 
Control (CDC) opsional, 
yang membantu mengu
rangi kelelahan operator 
dengan memungkinkan 
excavator dikemudikan 
menggunakan rol joystick, 
bukan pedal.

Para operator dapat memil
ih beberapa fungsi tergan
tung pada pekerjaan yang 
ada dan preferensi mere
ka. Ini termasuk prioritas 
boom/swing dan boom/
travel, yang memungkinkan 
satu fungsi memimpin di 
atas yang lain.

Kecepatan boom-down 
juga dapat disesuaikan, 
memberikan kontrol op
timal untuk pekerjaan
pekerjaan yang membu
tuhkan presisi ekstra, se
mentara teknologi reduksi 

boom dan arm yang baru 
mengurangi guncangan alat 
dan meningkatkan kenya
manan operator.

Selanjutnya operator 
dibantu dalam pekerjaan
pekerjaan mereka dengan 
aplikasi Dig Assist opsional 
– yang didukung oleh tab
let Volvo Co-Pilot 10in. Ini 
termasuk paket perangkat 
lunak 2D, In-Field Design 
dan 3D. Fitur yang berguna 
lainnya adalah adalah pe
nimbangan di dalam kabin, 
yang memberikan informa
si real-time tentang beban 
bucket (untuk memastikan 
pengisian yang optimal) 
serta merekam material 
yang dipindahkan per pass, 
per shift, atau per hari.

Akses ke Volvo Care Cab 
aman dan mudah, berkat 
anakanak tangga antiselip 
yang dibaut dan pegangan 
tangan dengan visibilitas 
tinggi. Untuk transportasi 
yang lebih mudah, tangga
tangga dan jalan masuk 
opsional dapat dilipat.

Setelah duduk, operator 
merasakan kenyamanan 
yang tiada bandingannya 
karena level kebisingan dan 
getaran yang rendah, serta 
terlindungi oleh struktur 
ROPS yang melebihi standar 

industri untuk kelas berat 
ini. Operator juga diberikan 
visibilitas terbaik di kelas
nya, yang dapat lebih di
tingkatkan dengan jendela 
depan satu bagian opsional. 
Teknologi juga berperan, 
dengan kamera tampak 
belakang dan samping, ber
sama dengan Volvo Smart 
View serba opsional.

EC530E dan EC550E telah 
dirancang dengan daya 
tahan tinggi dan andal. 
Waktu henti dan bi
aya pera watan semakin 
berkurang dengan akses 
dari permukaan tanah ke 
filter yang dikelompokkan 
dan interval penggantian 
oli engine dan filter diper
panjang hingga 1.000 jam. 
Selain itu, akses sisi kanan 
tiga titik ke struktur atas 
memberikan akses mudah 
ke tangki Urea/DEF, yang 
juga dilengkapi pelindung 
percikan untuk meng
hindari tumpahan (dan 
risiko korosi).

Sayangnya, mesinmesin 
anyar Volvo ini baru terse
dia untuk pasar Eropa dan 
pasarpasar yang sudah 
maju lainnya. Sejauh ini 
belum diketahui ketersedi
aannya di pasar Asia Teng
gara. (Sumber: Volvo CE)

VOLVO CE LUNCURKAN DUA EXCAVATOR 50 TON BARU
Volvo memperkenal-
kan dua excavator 
terbesar yang baru di 
kelas 50 ton, EC530E 
and EC550E.
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Sejumlah mesin 
pelabuhan Sany yang 
terdiri dari tiga unit 

alat pengangkat peti kemas 
kosong SDCY90K6H4 baru
baru ini tiba di Pelabuhan 
Tokyo (Tokyo Harbor) 
dan kemudian dikirim ke 
pelanggan di negeri sakura 
itu. Mengutip rilis Sany, 
Jumat (16/7), kedatangan 
alatalat ini menandai awal 
masuknya mesinmesin 
pelabuhan kelas atas Sany 
ke Jepang. Pabrikan asal 
Cina itu menargetkan un
tuk memasukkan semua 
pelabuhan Jepang ke dalam 
peta bisnisnya dalam tiga 
tahun ke depan.

Pelabuhan Tokyo adalah 
salah satu pelabuhan ter
besar di Jepang, serta 
Pelabuhan Top 100 Dunia. 
Aktivitasaktivitas bisnis di 
fasilitas ini telah mengalami 
lonjakan luar biasa ketika 
ekonomi dunia mulai pulih 

dari pandemi Covid19. Un
tuk memenuhi permintaan 
yang terus meningkat dalam 
berbagai operasi pelabuhan 
itu, otoritas pelabuhan se
tempat sangat memerlukan 
mesinmesin pelabuhan 
yang mobile. 

Mesin pengangkat kontainer 
kosong SDCY90K6H4 yang 
baru dikirim diposisikan 
sebagai model terbaik 
(high-end) yang didesain 
untuk membuka pasar in
ternasional, dengan selling 
point seperti sangat andal, 

memiliki efisiensi tinggi, 
hemat bahan bakar, dan 
ramah lingkungan. Sany 
mengklaim mesinmesin ini 
telah mencatatkan reputasi 
yang baik karena melayani 
banyak pelabuhan utama di 
seluruh dunia.

Mesinmesin ini dikirim 
dari pelabuhan Zhuhai 
milik Sany pada awal Juni 
dan saat ini dalam tahap 
commissioning, langkah 
terakhir sebelum aplikasi. 
Klien SANY di Jepang telah 
menyetujui kualitas produk 
dan layanan purna jual.

Sejumlah analis menilai 
transaksi ini sebagai tong
gak penting lain dari inter
nasionalisasi produkproduk 
Sany. (Sumber: Sany)

MESIN PELABUHAN HIGH-END
SANY MASUK PASAR JEPANG

Enerpac meluncurkan 
ML40 Mini Lift pada Juli 
2021.

Fitur utama ML40 
adalah kemudahan 
untuk dibongkar 
pasang dan 
diangkut.

Pengontrol 
ML40 Mini Lift 
gantry dipegang 
dengan tangan.

penggerak mesin, layanan
layanan relokasi pabrik, 
dan pemasangpemasang 
peralatan medis. 

Dimensinya yang begitu 
ringkas sangat penting, 
karena memungkinkan 
ML40 ini digunakan untuk 
memindahkan peralatan di 
sekitar instalasiinstalasi 
lama. Tinggi tumpukannya 
1,97 meter dan lebarnya 
hanya 750 mm. Kebanyakan 
lift barang harus mengako
modasi itu, kata Enerpac. 
Tingginya saat diperpan
jang adalah 5,5 meter dan 
berat masingmasing kaki 
1.350 kg, termasuk oli hi
droliknya.

Fitur lainnya adalah 
kemampuannya untuk 
menaik kan beban untuk 

membantu perjalanannya 
melalui gedung. Ruang 
kepala yang rendah mem
bantu saat menurunkan 
muatan dari truk di dalam 
ruangan dan saat merakit 
sesuatu yang tinggi di 
bawah atap. Alat ini dapat 
dirakit dari komponenkom
ponen yang lebih kecil dan 
ketika selesai, ML40 juga 
dapat memindahkan mesin 
itu ke posisinya.

Fungsi pengangkatan alat 
ini tersinkronisasi dan hal 
itu membantu saat me
mindahkan dan memasang 

Enerpac memperke
nalkan sistem hyd-
raulic telescopic 

gantry lifting baru, ML40 
Mini Lift, yang berkapasi
tas 40 ton (dengan empat 
kaki). Alat angkat ini di
rancang untuk membantu 
memasang mesin dan 
peralatan di ruang pabrik 
atau industrial plant lain 
yang ruang geraknya ter
batas, menurut rilis Ener
pac, Kamis (15/7). 

Kunci desain alat ini 
adalah kemudahan bong
kar pasang dan diangkut. 
Proses pemasangannya 
juga simpel dan mudah 
digunakan. Pelanggan
pelanggan yang biasa 
menggunakan alat angkat 
ini, menurut pabrikannya, 
adalah  tipikal penggerak

bebanbeban yang halus, 
misalnya, peralatan medis 
di rumah sakit.

Sumber tenaga alat ini 
berasal dari suplai AC fase 
tunggal standar 115 atau 
230 V. Kontrol dilakukan 
melalui gantungan  nirkabel 
untuk menjauhkan opera
tor dari peralatan selama 
operasi. Alat ini berjalan 
pada track ukuran standar 
610 mm tetapi juga dapat 
digunakan tanpa track, ter
gantung pada kondisi lantai 
dan tanah. 

(Sumber: Enerpac)

(FOTO: ENERPAC)

ENERPAC LUNCURKAN 
LIFTER UNTUK
RUANG-RUANG KECIL
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