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GT Radial Hantarkan Anjasara
Wahyu Menjadi Juara Umum Kelas
F Auto Gymkhana 2019

Komunitas Daihatsu Mengikuti
Auto Clinic Batch Ke-7

GT Radial Berpartisipasi pada
Toyota Jamboree 2019

GT Radial Hantarkan Anjasara Wahyu Menjadi Juara
Umum Kelas F Auto Gymkhana 2019
TOYOTA Team Indonesia (TTI) berhasil menutup seluruh
rangkaian Kejurnas MLDSpot Auto Gymkhana 2019 dengan
torehan manis. Berlaga di Sirkuit Terminal Indihiang, Tasikmalaya,
Jawa Barat, Sabtu (23/11), Anjasara Wahyu pembalap andalan
TTI berhasil mengukir sejarah dengan tampil sebagai juara
nasional kelas F.
Meski hanya finis dengan torehan waktu terbaik 40.563 detik di
bawah rekan satu timnya, Adrianza Yunial dengan 40.484 dan
finis di posisi runner up, sudah cukup buat Anjasara merengkuh
gelar juara nasional. Dari total 7 putaran yang digeber sepanjang
2019, Anjas, sapaan akbar Anjasara, mengumpulkan 160 poin.
Posisi kedua direbut Adrianza Yunial dengan 146 poin dan
tempat ketiga oleh Addyek RG (Fastron Slalom Team) dengan
82 poin.
Salah satu kunci kesuksesan Anjas saat melahap Sirkuit
Terminal Indihiang kemarin adalah pemakaian ban produksi
PT Gajah Tunggal Tbk, yakni GT Radial Champiro SX2 dan GT
Radial Champiro GTX Pro. Dari 7 putaran kejurnas yang sudah
diselesaikan, baru kali ini kejuaraan diwarnai dengan turunnya
hujan yang cukup deras namun tidak menyurutkan performa
dari ban yang pabriknya berlokasi di Tangerang ini.
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Komunitas Daihatsu Mengikuti Auto Clinic Batch Ke-7

Daihatsu bersama GT Radial kembali mengadakan Auto Clinic dengan tema Anticipated Driving (3/11). Lebih dari 50
member Komunitas Daihatsu di Jawa Timur berkumpul di Outlet Astra Daihatsu Cabang Surabaya Waru untuk mengikuti
acara ini. Acara ini merupakan batch terakhir dari total tujuh batch yang diagendakan sepanjang 2019. Sebelum di Surabaya,
‘Auto Clinic 2019’ sudah digelar di Jakarta, Bandung, Semarang, Bekasi, dan Tangerang. Di putaran terakhir ini antusiasme
peserta ternyata sangat tinggi. Meskipun diadakan di Surabaya, banyak juga peserta yang datang dari beberapa wilayah
Jawa Timur lainnya, seperti Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, Mojokerto, Blitar, Malang, dan Madiun.
Sony Susmana, praktisi keselamatan berkendara dari dari Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), kembali menjadi
trainer dalam acara ini. Salah satu materi yang menarik adalah saat diungkap fakta tingginya angka kecelakaan yang
diakibatkan oleh pecah ban dan kelelahan/ mengantuk. Pecah ban bisa terjadi jika kondisi ban sudah tidak layak pakai dan
kurang angin. Sementara kelelahan (fatigue) terjadi karena pengemudi mengabaikan sinyal dari tubuh untuk beristirahat
dan memaksakan diri untuk cepat sampai. Sony menyampaikan bahwa sebaiknya tubuh diistirahatkan jika sudah
berkendara lebih dari 3 jam.
Setelah itu, peserta diajarkan tentang teknik pengereman, melatih fokus berkendara, serta bagaimana mengambil
keputusan jika mengalami kondisi yang tidak diinginkan saat berada di jalan raya.

GT Radial Berpartisipasi pada Toyota Jamboree 2019
PT Toyota-Astra Motor (TAM) kembali menggelar ajang
silaturahmi anggota Toyota Owner Club (TOC) melalui
kegiatan Toyota Jamboree 2019. Mengusung tema “Break the
Impossibilities”, Jamboree yang memasuki penyelenggaraan
ke-12 ini diikuti sekitar 1.500 peserta dari 18 anggota TOC. GT
Radial yang telah lama menjadi bagian dari komunitas juga
kembali berpartisipasi dalam kegiatan ini..
Sebagai ajang yang mempertemukan pelaku-pelaku industri
otomotif, kegiatan ini juga sebagai momentum yang pas untuk
bertemu dan bertukar pikiran dalam membangun komunitas.
Dalam kesempatan ini pihak GT Radial yang diwakili oleh
Leonard Gozali dan Alexandre Jazid sempat berbincang dengan
Anton Jimmi Suwandy selaku Marketing Director PT. TAM dan Fansiscus Soerjopratono selaku Executive GM PT. TAM.
Komitmen bersama antara Toyota dan GT Radial dalam mendukung kegiatan komunitas guna memberikan dukungan
untuk terbentuknya masyarakat yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mobilitas, serta mendorong setiap orang untuk
menantang dirinya sendiri melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin melalui inovasi.
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