CASE Construction Equipment Memperluas Jaringannya di Indonesia

Jakarta, 26 Desember, 2018
CASE Construction Equipment, salah satu merek dari CNH Industrial yang memproduksi alat berat
konstruksi, baru baru ini mengumumkan perluasan jaringan distributornya di Indonesia dengan
menggandeng PT. Altrak 1978 sebagai distributor alat berat CASE kategori Heavy Line. Acara
penandatanganan dilaksanakan pada tanggal 23 November dan dihadiri oleh Presiden dan CEO PT.
Altrak 1978, Loeky Moniaga; dan Mark Brinn selaku Managing Director CNH Industrial region South
East Asia, Pakistan & Japan, Alvin Lim selaku Business Director CASE region South East Asia,
Pakistan & Japan beserta jajaran direksi dan staf senior dari kedua perusahaan. Dengan penunjukan
PT. Altrak 1978 sebagai mitra, CASE akan semakin memperkuat jangkauannya di Indonesia, yang
telah tumbuh dengan pesat berkat kehandalan mesin-mesin dan dukungan purna jual jaringan dealer
yang profesional.
Reputasi PT. Altrak 1978 dikenal luas dan sarat pengalaman selama 40 tahun di Indonesia, diawali
sebagai distributor traktor pertanian CNH Industrial, New Holland Agriculture, dilanjutkan dengan
mendukung alat berat merek CASE Construction Equipment. Tim PT. Altrak 1978 terdiri dari staf
penjualan dan purna jual yang berpengalaman di lebih dari 40 cabang di Indonesia. Mereka siap
mendukung kegiatan alat berat pelanggan, mulai dari sektor konstruksi hingga sektor pertambangan
untuk mencapai produktivitas tinggi, efisiensi, penghematan bahan bakar, dan efektivitas biaya pada
berbagai peralatan dan teknologi dari CASE. Bekerja sama dengan CASE, PT. Altrak 1978 juga akan
melayani pelanggan dengan berbagai layanan dan saran dari para ahli, untuk membantu pelanggan
mengoperasikan alat berat secara lebih efektif dan produktif.
Alvin Lim, Business Director CASE region South East Asia, Pakistan & Japan, mengatakan: “CASE
dengan bangga mengumumkan perluasan jaringannya di Indonesia sekaligus memperkuat kemitraan
dengan PT. Altrak 1978 yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Tim Altrak 1978
sangat profesional dan terlatih dalam memberi saran kepada pelanggan CASE untuk memberikan
rekomendasi model dan spesifikasi yang optimal, serta paket pembiayaan dan perawatan terencana
yang dibutuhkan untuk bisnis dan operasi pelanggan. Penunjukan PT. Altrak 1978 sebagai tambahan
distributor CASE, memungkinkan CASE memberi dukungan profesional yang lebih berdedikasi
kepada pelanggannya di sektor pertambangan dan konstruksi yang terus berkembang pesat.”
[PENUTUP]

CASE Construction Equipment menjual dan menyediakan peralatan konstruksi terlengkap di seluruh dunia, termasuk
kategori compact line : backhoe loader, skid steer loader, compact track loader, dan tele-handler, serta Heavy line :
ekskavator, motor grader, wheel loader, soil compactor, tandem roller, dan crawler dozer,. Melalui dealer CASE,
pelanggan dapat berkomunikasi dengan mitra profesional sesungguhnya mengenai peralatan kelas dunia dan suku
cadangnya, jaminan industri terkemuka, dan pembiayaan yang fleksibel. Informasi lengkapnya ada di www.CASEce.com.
CASE Construction Equipment adalah merek dari CNH Industrial N.V., pemimpin industri Dunia dalam produksi Barang
Modal yang terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) dan Mercato Telematico Azionario dari Borsa Italiana
(MI: CNHI). Informasi lengkap tentang CNH Industrial bisa dilihat secara online di www.cnhindustrial.com.
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