
  

 

 

 

 
Rilis media 

 

DKSH memperluas kerjasama dengan Hurco di Asia 
Tenggara 
 

DKSH, penyedia Layanan Perluasan Pasar terkemuka yang berfokus pada Asia, dan Hurco, 

penyedia pusat-pusat permesinan dan perubahan (turning), telah menandatangani kesepakatan 

yang meliputi Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina dan Thailand. 

 

Zurich, Swiss, 6 Juni 2016 – Unit Teknologi Bisnis DKSH, penyedia Layanan Perluasan Pasar terkemuka 

bagi perusahaan-perusahaan teknologi yang berkeinginan untuk menumbuhkan bisnisnya di Asia, 

bermitra dengan Hurco, produsen mesin dan pusat-pusat perubahan (turning) yang berkantor pusat di 

Indianapolis, Indiana, Amerika Serikat. DKSH akan menyediakan pemasaran, penjualan, distribusi dan 

logistik, enjiniring aplikasi, sebagaimana juga layanan purna-jual untuk rentang penuh dari tiga sampai 

lima pusat mesin tegak-lurus dan vertikal, pusatpusat permesinan horisontal, pabrik-pabrik pengeboran, 

dan pusat-pusat pemotongan. 

 

Alat-alat permesinan CNC Hurco yang terkemuka dirancang untuk membantu toko-toko kerja atau 

operasi-operasi produksi untuk memaksimalkan produktivitas dan meningkatkan keuntungan dengan 

secara efektif mengurangi waktu pemasangan. Solusi-solusi Hurco dapat diterapkan ke industri-industri 

yang beragam- seperti otomotif, medicalor aerospace- di mana pemotongan bahan metal penting di 

dalam proses fabrikasi. 

 

John Donlon, Executive Vice President dari International Sales and Service, Hurco, menyatakan : 

“Hubungan kami dengan DKSH berawal di Vietnam, di mana kami membentuk suatu kerjasama yang 

baik dan kemitraan yang dapat dipercaya. Untuk alasan-alasan ini, kami gembira menunjuk DKSH lagi 

sebagai mitra strategis kami, pada saat kami ingin memperluas bisnis kami di Asia Tenggara. Kami yakin 

bahwa dengan keahlian lokal DKSH, kemitraan ini akan sangat memperkuat kehadiran kami dan 

menciptakan kesempatan-kesempatan di pasar-pasar ini.” 

 

“Kami gembira memperluas kemitraan kami dengan Hurco. Melalui pengembangan pasar yang 

sistematis dan berorientasi layanan, kami akan memperkuat skala, pengalaman, pengetahuan industri 

dan jejak yang tak tertandingi di Asia untuk melipatgandakan kesuksesan kami di Vietnam ke negara-

negara lain dan meningkatkan usaha,” komentar Hanno Elbraechter, Kepala Unit Bisnis Teknologi DKSH. 

 

Roman Ratayczak, General Manager, Regional Business Development, Technology, DKSH, 

menambahkan: “Pelanggan kami akan mendapat pengalaman dengan fitur-fitur produk Hurco yang 

terkenal seperti piranti lunak WinMax yang memiliki daya yang dapat dikontrol secara terintegrasi, yang 

membuat toko-toko kerja menjadi lebih efisien dan lebih mendapatkan keuntungan. Pengaturan yang 

mudah dan waktu pemrograman yang terkurangi dapat diperlihatkan melalui demo dan uji pintas yang 

disediakan oleh ruang-ruang pamer DKSH yang didukung oleh pusat teknis regional Hurco di Singapura.” 

 

Tentang Hurco 

Didirikan pada tahun 1968 oleh Gerald Roch dan almarhum Edward Humston, Hurco berkantor pusat di 

Indianapolis, Indiana, Amerika Serikat dan memiliki fasilitas-fasilitas pabrik yang berlokasi di Taichung, 

Taiwan. Hurco adalah perusahaan teknologi industri yang merancang dan memproduksi sistem kontrol 

dan piranti lunak komputer interaktif dan alatalat mesin yang terkomputerisasi untuk dijual ke industri 

pengerjaan metal melalui jaringan penjualan, layanan dan distribusi yang mendunia. Misi Hurco untuk 

menyediakan piranti lunak dan kontrol-kontrol CNS yang unik dan inovatif yang membantu para 

pelanggan memaksimalkan produktivitas melalui waktu pemasangan yang terkurangi dan pengerjaan 

yang beraneka ragam (multi-tasking) di tempat penjualan. Dengan lebih dari 60 paten di 15 negara, Hurco 

didedikasikan untuk melakukan inovasi yang berkelanjutan yang menghasilkan teknologi-teknologi baru 

yang membuat para pelanggan menjadi lebih produktif dan lebih menguntungkan. Inovasi terbaru kami, 

UltiMotion, secara simultan mengurangi waktu siklus dan meningkatkan kualitas akhir permukaan. 

UltiMotion menggunakan pergerakan yang berdasarkan piranti lunak dibandingkan dengan pergerakan 
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yang berdasarkan piranti keras konvensional untuk menghasilkan hasil-hasil yang spektakular. Hurco 

adalah satu-satunya merk mesin CNS dengan UltiMotion karena Hurco yang menemukannya. 

 

Tentang DKSH 

DKSH adalah penyedia Layanan Perluasan Pasar yang berfokus di Asia. Sebagaimana istilah “Layanan 

Perluasan Pasar” ("Market Expansion Services"), DKSH membantu perusahaan-perusahaan dan merk-

merk lain untuk menumbuhkan bisnis mereka di pasar-pasar yang baru atau yang telah ada. Telah 

tercatat sebagai perusahaan publik SIX Swiss Exchange sejak 2012, DKSH adalah sebuah perusahaan 

global yang berkantor pusat di Zurich. Dengan 770 lokasi bisnis di 36 negara – 740 di antaranya di Asia 

– and 28,300 staff yang terspesialisasi, DKSH menghasilkan penjualan bersih sebesar CHF 10.1 milyar 

di tahun 2015. DKSH didirikan pada tahun 1865. Dengan warisan Swiss yang kuat, perusahaan ini 

memiliki tradisi panjang melakukan bisnis di dan dengan Asia dan berakar dalam di komunitas-komunitas 

dan bisnis-bisnis di seluruh Asia Pasifik. 

 

Unit Bisnis Teknologi DKSH adalah penyedia Layanan Perluasan Pasar terkemuka yang mencakup 

rentang luas barang-barang investasi modal dan instrumen-instrumen analitis. Unit Bisnis menawarkan 

solusi total di area-area infrastruktur, bahan-bahan dan pasokan-pasokan industri, mesin-mesin presisi 

dan tekstil, semikonduktor, photovoltaic dan elektronika, perkebunan, jasa juga aplikasi-aplikasi industri 

yang khusus. Portofolio layanan meliputi pencarian produk (sourcing), konsultansi masuk pasar, 

pemasaran, penjualan, enjiniring aplikasi dan layanan purna-jual seperti pemasangan (instalasi), 

pemeliharaan dan perbaikan. Dengan 75 lokasi bisnis di 18 negara dan sekitar 1,370 staff khusus, 

termasuk 200 insinyur layanan, Unit Bisnis Teknologi menghasilkan penjualan bersih sebesar CHF 372.2 

juta di tahun 2015. 

 

 

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi : 

 

DKSH Indonesia  

Rolf Erik Schoeler 

Managing Director, Technology 

Phone +62 21 3192 4289 

rolf.erik.schoeler@dksh.com 

 

 


