
 
 

Media Alert 

 

Jebsen & Jessen Technology di Indonesia  Menunjukkan Pertumbuhan Terutama di Divisi Dry Bulk 

Handling 

Menggandeng Beberapa Partner Baru, Jebsen & Jessen Memperluas Produk dan Solusi Yang 

Ditawarkan 

 

Singapura, 9 Oktober 2019 – Jebsen & Jessen perusahaan yang bergerak di berbagai bidang industri, 

memperluas produk dan solusi yang ditawarkan oleh divisi Dry Bulk Handling unit bisnis Teknologi di 

Indonesia melalui perjanjian kerjasama baru dengan Striker Crushing & Screening, Sharoui Heavy 

Industries (SRH-Metso) , dan Hoverdale UK. Perusahaan-perusahaan tersebut meresmikan kemitraan 

baru dengan menandatangani perjanjian kerjasama pada 19 September di Mining Indonesia 2019 

yang diadakan di Jakata International Expo. 

Sejak diluncurkan pada tahun 2017, divisi Dry Bulk Handling Jebsen & Jessen Technology Indonesia 

telah melihat pertumbuhan dalam bisnisnya dan berhasil menangani proyek-proyek di sektor 

pertambangan, terutama dalam penanganan, penghancuran & penyaringan batubara, dan 

penambangan nikel. Perusahaan saat ini juga terlibat dalam proyek pabrik pengolahan nikel kering di 

Sulawesi. 

Berkomitmen untuk berinovasi dan memperluas jajaran produknya dengan bekerja dengan merek-

merek terkemuka di seluruh dunia, Jebsen & Jessen menawarkan pelanggannya berbagai peralatan 

baru dan bekas pakai termasuk fixed crusher, mobile screens, telescopic conveyor dan sejumlah besar 

spare & wear parts. Perjanjian kemitraan baru ditujukan untuk memperluas produk dan solusi yang 

ditawarkan  untuk crushing & screening, oleh Striker Crushing & Screening dan SRH-Metso, dan 

conveying & feeding, oleh Hoverdale UK. Merek-merek ini akan memperluas portofolio produk yang 

sudah lebih dulu ada meliputi trommel screens dari MDS International, telescopic conveyor dari Thor 

Global, teknologi pemuatan kapal & batubara dari Bedeschi S.p.A dan teknologi pemindaian sabuk 

dari H-Sensortechnik. 



 

 

Michael Nielsen, Presiden Direktur Jebsen & Jessen Teknologi Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama 

dengan David Luo, Overseas Sales Manager dari Shaorui Heavy Industries 

Kerjasama kami dengan Jebsen & Jessen Teknologi Indonesia memberikan kesempatan kita untuk 

menawarkan yang terbaik dalam segi biaya, ketersediaan dan solusi yang mudah untuk dimiliki 

dengan dukungan dan pemahaman dari Jebsen & Jessen terhadap pasar lokal dan jaringan yang luas. 

Kami yakin bahwa kerjasama ini akan memberikan hasil yang memuaskan bagi pelanggan atas 

investasi dan  profitabilitas,” kata David Luo, Overseas Sales Manager dari Shaorui Heavy Industries 

(SRH-Metso). 

 

 



 
Kiri-Kanan: Per Magnusson, Executive Vice Chairman Jebsen & Jessen Group; Michael Nielsen, Presiden Directur 

Jebsen & Jessen Teknology Indonesia; Craig Pedley, Directur Striker Crushing & Screening; Andy Blythe, Bisnis 

Manajer  Jebsen & Jessen Teknology – Divisi Dry Bulk Handling; Neil McKenna, Business Development & Dealer 

Manager Striker Crushing & Screening, pada Mining Indonesia 2019 Jakarta International Expo, Kemayoran 

 

“Kami bangga bekerjasama dengan Jebsen & Jessen, sebuah perusahaan yang memiliki sejarah 

panjang dan bergengsi dan memiliki nilai kekeluargaan yang kuat. Ini selaras dengan filosofi dan 

budaya Striker. Kami menantikan masa depan yang langgeng, sejahtera, dan sukses," kata Craig 

Pedley, Direktur, Striker Crushing & Screening, pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama. 

 

 

Michael Nielsen, Presiden Direktur Jebsen & Jessen Teknologi Indonesia menandatangi perjanjian 

kemitraan dengan with Matt Beverley, Managing Director dari Hoverdale UK 

 

Matt Beverley, Managing Director Hoverdale UK mengatakan, "Merupakan kehormatan untuk 

bekerja dengan Jebsen & Jessen, kami berharap dapat membangun kemitraan dan memperluas 

bisnis bersama." 

 

Dengan fokus dan dedikasi yang tinggi pada pasar Indonesia, melalui jaringan pusat layanan yang 

mapan dan luas di seluruh Indonesia, tim divisi Dry Bulk Handling telah tumbuh secara signifikan 

selama dua tahun terakhir dengan penambahan tim operasional dan staf penjualan untuk mendukung 

bisnis yang berkembang. 

“Sejak diluncurkan pada tahun 2017, kami telah melihat pertumbuhan yang terus berkelanjutan dalam 

bisnis ini dengan berfokus pada melakukan yang terbaik, memberikan solusi yang sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan kami dengan bermitra dengan merek-merek terkemuka di seluruh dunia yang 

didukung oleh layanan layanan pelanggan yang terlokalisasi,” kata Andy Blythe, General Manager Dry 



 
Bulk Handling, Jebsen & Jessen Technology Indonesia. “Kami yakin bahwa fokus kuat kami 

menjembatani teknologi dan kesenjangan komersial akan menjadikan kami yang terdepan di industri 

ini karena kami terus melihat lonjakan permintaan untuk produk Dry Bulk Handling, khususnya di 

industri pertambangan. Kami berkomitmen untuk terus menawarkan produk dan solusi untuk 

memenuhi permintaan pasar yang berkembang bersamaan dengan terus mempertahankan standar 

yang telah kami miliki.” 

 

 

 

 

About Jebsen & Jessen Technology - Dry Bulk Handling 

 

Kami menyediakan berbagai solusi teknis, komersial, dan purna jual untuk dry bulk handling, yang 

bersumber dari merek-merek terkemuka di seluruh dunia. Bisnis kami fokus pada semua sektor 

utama, Mineral & Pertambangan, Semen, Pembangkit Listrik Tenaga Batubara & dan Pelabuhan & 

Terminal 

Kami dilengkapi secara  unik untuk memberikan solusi yang sesuai dengan bisnis Anda, dari unit 

tunggal hingga peralatan yang kompleks, paket operasi dan pemeliharaan, untuk mendukung 

pelanggan kami dalam melakukan operasi bisnis yang hemat biaya. 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.drybulk.jjsea.com  

Hoverdale UK 

Hoverdale adalah penyedia kelas dunia untuk logam keras & produk tahan aus, produk & peralatan 

conveyor belts. Kami menjaga tambang tambang & pabrik terus bergerak, memaksimalkan 

produktivitas dan meminimalkan total biaya yang dikeluarkan di pabrik apa pun. 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.hoverdale.com  

Striker Crushing & Screening 

Striker merupakan perusahaan swasta Australia yang merancang, membuat dan memasok alat 

crushing & screening Built To Last secara global ke industri konstruksi, pertambangan, penggalian, dan 

daur ulang. Melalui 20 tahun bekerja di pedalaman Australia yang keras, Striker mobile crusher and 

screens telah mencapai kesuksesan internasional. Semua crusher dan screen dipasang di trek dan 

digunakan dalam beragam aplikasi, dari penggalian tradisional, penambangan, dan daur ulang hingga 

beberapa aplikasi yang lebih khusus seperti operasi pelindian tumpukan tembaga dan emas, rare earth 

project dan bahkan dalam penggunaan penghancuran dan pembuangan illegal gading. 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://strikercrushing.com/  

 

SRH-Metso  

Didirikan pada tahun 1992. SRH merupakan perusahaan dengan R&D, produksi, manufaktur, 

penjualan, dan layanan purna jual., Meliputi jaringan penjualan di puluhan negara dan wilayah di 

seluruh dunia yang menyediakan solusi crushing & screening yang efektif dan andal untuk pengguna. 

http://www.drybulk.jjsea.com/
http://www.hoverdale.com/
https://strikercrushing.com/


 
Pada 2013, SRH menjadi bagian dari Metso, dengan mengandalkan Pengetahuan dan keahlian Metso 

untuk mencapai peningkatan komprehensif dalam konsep manajemen, penelitian dan pengembangan 

teknologi, dan solusi untuk membantu pelanggan mencapai daya saing yang lebih besar. 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi  http://www.shaoruiheavy.com/ 

 

http://www.shaoruiheavy.com/

