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Metso Outotec dan PT Trakindo Utama 
menyetujui distribusi agregat di Indonesia 

Siaran pers Metso Outotec Corporation pada 2 September 2021, 
pukul 08:00 EST 

Metso Outotec menunjuk PT Trakindo Utama sebagai distributor untuk solusi agregat di 

Indonesia mulai September 2021 hingga seterusnya. PT Trakindo Utama akan 

menyediakan semua jenis crusher, baik yang track-mounted, wheel-mounted maupun 

yang stationary beserta Vibrating Equipmentnya, suku cadang Crusher dan screening 

media, serta layanan Commissioning dan purna jual, termasuk dukungan teknis dan 

kontrak layanan untuk Quarry dan kontraktor agregat di Indonesia. 

“Ketika memilih distributor agregat yang baru untuk wilayah ini [Indonesia], kami 

menekankan pada kemampuan, kapasitas, dan keahlian untuk melayani pelanggan 

Metso Outotec yang sudah ada serta untuk menumbuhkan pasar customer,” komentar 

Shaun Fanning, Vice President, Distribution Asia Pacific at Metso Outotec. “Kami 

sangat bersemangat untuk memulai kerjasama ini, karena PT Trakindo Utama telah 

dikenal baik dan merupakan salah satu dealer alat berat konstruksi terbesar di dunia. 

Kami percaya bahwa kemitraan ini akan meningkatkan ketersediaan solusi dan tingkat 

layanan kami untuk quarry dan kontraktor pemrosesan agregat di Indonesia, salah satu 

pasar konstruksi paling aktif di kawasan asia pacific ini.” 

“Kemitraan dengan Metso Outotec, pelaku bisnis terkemuka dalam solusi crushing dan 

screening agregat, memperkuat posisi kami sebagai penyedia solusi lengkap di pasar 

Quarry dan agregat Indonesia,” kata Ali R. Alhabsyi, Managing Director, PT Trakindo 

Utama. “Equipment crushing dan screening agregat  mereka melengkapi portofolio alat 

berat kami yang sudah ada, membantu memperluas bisnis kami, dan menjadi one-stop-

shop pilihan untuk industri konstruksi.” 
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Ruang lingkup kontrak mencakup solusi crushing dan screening agregat Metso Outotec 

berikut; Mobile Crushers Lokotrack® dan Nordtrack™ dan screens, Jaw crushers 

Nordberg© C-Series dan Cone Crushers Nordberg® HP™ Series, Screens Premier™ 

dan Compact™ Series, Metso Outotec Truck Body™ dan screening media.Trellex®  

PT Trakindo Utama adalah penyedia solusi alat berat konstruksi kelas dunia di 

Indonesia dengan 50 tahun pengalaman. Jaringannya luas dengan lebih dari 60 cabang 

dan lebih dari 6.000 karyawan tersebar di seluruh Indonesia. Baca lebih lanjut di situs 

web PT Trakindo Utama di: www.trakindo.co.id 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 
Shaun Fanning, Vice President, Distribution Asia Pacific, Metso Outotec, tel. +61 467 781 663, 
email: shaun.fanning(at)mogroup.com 
 

Unggul Aribowo, Manager, Distribution Indonesia, Metso Outotec, tel. +62 811 920 1743, email: 
unggul.aribowo(at)mogroup.com 
 

Immawan Priyambudi, COO Construction & ForAg, PT Trakindo Utama, tel. +62 811 807 564, 
email: ipriyamb(at)trakindo.co.id  
 
Arif Prawira, Division Head Sales & Marketing Construction & ForAg, PT Trakindo Utama, tel. 
+62 811 148 355, email: aprawira(at)trakindo.co.id 
 
Helena Marjaranta, Vice President, Communications and Brand, Metso Outotec, Tel. +358 20 
484 3212, email: helena.marjaranta(at)mogroup.com 
 

Metso Outotec adalah pelopor dalam teknologi berkelanjutan, solusi menyeluruh dan layanan 
untuk industri agregat, pemrosesan mineral, dan pemurnian logam secara global. Dengan 
meningkatkan efisiensi energi dan air, produktivitas, dan mengurangi risiko lingkungan 
pelanggan kami menggunakan keahlian produk dan proses yang kami sediakan, kami adalah 
mitra untuk perubahan positif.  

Metso Outotec berkomitmen untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C dengan Target 
Berbasis Sains. Kami berada di peringkat ke-8 dalam daftar 2021 Global 100 perusahaan 
paling berkelanjutan di dunia. 

Berkantor pusat di Helsinki, Finlandia, Metso Outotec mempekerjakan lebih dari 15.000 orang 
di lebih dari 50 negara dan penjualannya untuk tahun 2020 mencapai sekitar EUR 3,9 miliar. 
Metso Outotec terdaftar di Nasdaq Helsinki. mogroup.com, twitter.com/metsooutotec 
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