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GT Radial Champiro SX2 dan
Champiro GTX Pro Membuktikan
Performa di Slalom Seri 5

Gajah Tunggal Meraih Primaniyarta

GT Radial - Daihatsu Auto CLinic
Batch 5 & 6

Kejurnas Slalom 2019 Semarang: Kuasai
Kelas Bergengsi, TTI Kasih Bukti Performa GT
Radial Champiro SX2 dan Champiro GTX Pro
Toyota Team Indonesia (TTI) kembali kuasai kelas bergengsi
pada Kejurnas Slalolom seri ke-5 di Sirkuit Tawang Mas,
PRPP, Semarang, Jateng (5/10) kemarin. Adalah Adrianza
Yunial dan Anjasara Wahyu, dua peslalom TTI yang sukses
menempati posisi 1 dan 2 pada kelas F dengan torehan
waktu 42 koma 783 detik dan 43 koma 139 detik. Hasil
itu jadi bukti performa ban GT Radial Champiro SX2 dan
Champiro GTX Pro.
Di kota Semarang, GT Radial juga berperan atas sukses
pelaksanaan kelas Instaclass yang diperuntukkan para
amatir yang baru kali pertama mengikuti event slalom.
Diikuti oleh 30 peserta, Instaclass sangat disambut baik
sebagai salah satu wadah untuk mengembangkan potensi balap khususnya di bidang slalom.
Antusias peserta terlihat sejak dimulai pemberian materi oleh dua pembalap TTI (Team Toyota Indonesia)
yakni Anjasara Wahyu. Setelah mengetahui dasar dari teori tentang mengemudi mobil slalom, seluruh peserta
MLDSPOT Instaclass langsung diajak turun dilintasan yang telah disiapkan.
Ada 4 mobil unit mobil Toyota Agya menggunakan ban GT Radial Champiro BXT Pro digunakan untuk kendaraan
dalam berlatih. Untuk kejuaraan nasional slalom (MLDSPOT Auto Gymkhana) 2019 putaran kelima, ban GT Radial
Champiro BXT Pro 175/65 R14 sangat cocok melibas karakter lintasan di sirkuit PRPP Semarang.
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Gajah Tunggal Kembali Raih Primaniyarta
Trade Expo Indonesia 2019
JAKARTA – Trade Expo (TEI) ke-34 kembali
digelar selama 5 hari pada 16-20 Oktober 2019.
PT. Gajah Tunggal Tbk sebagai produsen ban
terbesar di Asia Tenggara kembali berpartisipasi
dalam pameran dagang internasional terbesar
di Indonesia yang dilaksanakan di Indonesia
Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang.
Mengangkat tema Moving Forward to Serve
The World, TEI 2019 dibuat untuk meningkatkan
kinerja ekspor nasional.
Bersamaan dengan diselenggarakannya TEI
2019, PT. Gajah Tunggal Tbk juga menerima
penghargaan Primaniyarta ketujuh kalinya dari
Kementerian Perdagangan RI. Primaniyarta
merupakan penghargaan tertinggi yang
diberikan Pemerintah Indonesia kepada eksportir
yang dinilai paling berprestasi di bidang ekspor dan dapat menjadi tauladan bagi eksportir lain. PT. Gajah Tunggal
Tbk menerima penghargaan ini berkat eksistensi dan keberhasilannya dalam melakukan branding global yang juga
mampu mengekspor jutaan ban ke lebih dari 130 negara di dunia.
Selain penghargaan Primaniyarta, Gajah Tunggal juga berhasil menjadi salah satu Stand Terbaik dari puluhan
perusahaan yang mengikuti pameran ini. Selama acara TEI 2019 berlangsung, Gajah Tunggal juga mempromosikan
produk-produk unggulan yang telah berjaya tidak hanya di pasar lokal namun juga membentangkan eksistensinya
di pasar global. GT Radial yang merupakan merek ban mobil penumpang, IRC dan Zeneos untuk merek ban motor,
Gajah Tunggal untuk merek ban truk dan bus dengan konstruksi
bias, serta Giti yang merupakan merek ban truk dan bus dengan
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Komunitas Daihatsu Bekasi Mengikuti Auto
Clinic Batch Ke-5
Daihatsu bersama GT Radial kembali
mengadakan Auto Clinic dengan tema
Anticipated Driving (6/10). Kali ini cabang Astra
Daihatsu Harapan Indah dipilih menjadi tuan
rumah batch yang kelima ini. Sebelumnya, Auto
Clinic dengan tema Anticipated Driving ini sudah
digelar di area Jakarta, Bandung, dan Semarang.
Auto Clinic kali ini diikuti lebih dari 50 anggota
dari 17 komunitas pengguna mobil Daihatsu
dari Wilayah Bekasi dan sekitarnya. Acara dibuka
oleh Budi Mahendra, selaku Head of Customer
Satisfaction & Value Chain Division PT Astra
Daihatsu Motor (ADM).
Bekasi dikenal sebagai basis klub Daihatsu karena memiliki jumlah member yang paling banyak jika dibandingkan
area lain. Di sesi materi, banyak sekali pertanyaan yang ditujukan kepada Sony Susmana, selaku trainer dari Safety
Defensive Consultant Indonesia (SDCI).
Banyak pengetahuan yang disampaikan mengenai kebiasaan mengemudi yang aman, seperti cara memegang dan
memutar setir ataupun posisi duduk saat mengemudi. Acara dilanjutkan dengan praktek judgement ability test. Di
sesi ini, sahabat Klub mencoba langsung teknik pengereman yang benar, melatih konsentrasi saat berkendara, serta
belajar bagaimana mengambil keputusan jika mengalami kondisi yang tidak diinginkan saat berada di jalan raya.

Auto Clinic 2019 Daihatsu dan GT Radial
Batch Ke-6
PT Astra Daihatsu Motor (ADM), selaku pemegang merek Daihatsu di Indonesia, bersama produsen ban GT Radial,
melanjutkan rangkaian event Auto Clinic 2019 dengan tema Anticipated Driving Program pada Minggu, 20 Oktober
2019.
Acara yang digelar di Flagship Outlet Astra Daihatsu
Bizz Center BSD, Tanggerang ini, merupakan batch
keenam dari total tujuh batch yang disiapkan tahun
ini. Sebelumnya, Auto Clinic sudah digelar di area
Jakarta, Bandung, Semarang, dan Bekasi.
Sebanyak lebih dari 60 member beserta keluarga dari
17 klub mobil Daihatsu hadir dari wilayah Tangerang,
Pamulang, Banten, dan sekitarnya. Acara pun
berlangsung seru dan ramai, karena peserta yang
hadir melebihi kuota yang diberikan panitia.
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GT Radial Hantarkan Kesuksesan Toyota
Team Indonesia
GT Radial, berhasil menjadi
supporting dalam kesuksesan
tim balap Toyota Team Indonesia
di ajang Kejuaraan Nasional
Gymkhana 2019. Pada putaran
keenam yang dilangsungkan di
Bekasi, Jawa Barat, performa ban GT
Radial terbukti mampu memberikan
hasil terbaiknya.
Salah satu tantangan yang dialami
oleh tim riset GT Radial dan
mekanik Toyota Team Indonesia
adalah perihal aspal dan cuaca yang
panasnya begitu terik. Aspal pada
track kali ini terbilang soft. Sehingga
pada beberapa kali mobil balap
yang melakukan hard brake, aspal
tersebut langsung mengelupas.
Bahkan, bukan hanya itu, debu dan pasir yang menumpuk di permukaan aspal juga menjadi salah satu hal yang
diperhatikan oleh tim riset GT Radial.
Toyota Team Indonesia menggunakan dua produk andalan GT Radial. Pada sektor depan, GT Radial Champiro SX2
dengan ukuran 195/50 ring 15. Sedangkan untuk sektor belakang, produk GTX Pro dengan ukuran 195/50 ring 15.
Hasilnya, Toyota Team Indonesia yang juga didukung oleh GT Radial berhasil meraih gelar prestisius tersebut untuk
kelas F.
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