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 Perseroan didirikan dengan nama PT Mark
Dynamics Indonesia pada 10 April 2002.

 Perseroan bergerak dalam bidang industri
manufaktur cetakan sarung tangan (hand former)
berbahan dasar keramik.

 Perseroan berkantor pusat di Tanjung
Morawa, Medan – Sumatera Utara dan memiliki
lokasi pabrik yang sama.

 Perseroan merupakan produsen hand former
dengan kapasitas produksi terbesar di dunia.

 Terdaftar sebagai Emiten di Bursa Efek Indonesia
pada tanggal 12 Juli 2017.
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2002
PT. Mark Dynamics
Indonesia didirikan

2003
Mendirikan Pabrik 1

seluas 3.000 m²
kapasitas produksi
50.000 pcs/bulan

2005
Membeli lahan seluas

3500 m² untuk perluasan
pabrik 1

2006
Peningkatan kapasitas

produksi 60.000
pcs/bulan

2007
Pembangunan ruangan

lobby kantor dan ruangan
meeting pabrik 2

2008
Peningkatan kapasitas

produksi menjadi 80.000
pcs/bulan

2009
Peningkatan kapasitas

produksi menjadi 110.000
pcs/bulan

2010
Peningkatan kapasitas

produksi menjadi
180.000 pcs/bulan

2011
Peningkatan kapasitas

produksi menjadi
220.000 pcs/bulan

2012
Peningkatan kapasitas

produksi menjadi 260.000
pcs/bulan

2014
Peningkatan kapasitas

produksi menjadi
300.000 pcs/bulan

2016
Menyewa lahan dan

bangunan Jl. Pelita Barat
No.1 dengan peningkatan

kapasitas produksi
menjadi 340.000 pcs/bulan

2017
Peningkatan kapasitas produksi menjadi 480.000 pcs/bulan.
Membeli lahan dan bangunan Jl. Pelita Barat No.8 dengan luas 2.400 m² untuk perluasan
compounding.
Membeli lahan seluas 3 hektar untuk pengembangan di masa depan.
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Pemegang Saham Jumlah Saham
(lembar)

Persentase
(%)

Tecable (HK) Co. Limited 599.047.711 78.82 %

Publik 127.662.600 16.80%

Sutiyoso bin Risman 26.552.351 3.49%Sutiyoso bin Risman 26.552.351 3.49%

Chin Kien Ping 6.453.500 0.85%

Ridwan 283.900 0.04%

Jumlah Saham 760.000.062 100,00%
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PT. Mark
Dynamics
Indonesia

Tbk (100%)

Publik
(16.80%)

Tecable (HK)
Co. Limited

(78.82%)
Sutiyoso Bin

Risman
(3.49%)

PT. Mark
Dynamics
Indonesia

Tbk (100%)

Ridwan (0.04%) Chin Kien Ping
(0.85%)
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Dewan Komisaris Dewan Direksi

Chin Kien Ping Ridwan

Presiden Komisaris Presiden Direktur

Sutiyoso bin Risman
Dompak Pasaribu Direktur

Komisaris Independen

Cahaya Dewi Surbakti
Direktur Independen

Dewan Komisaris Dewan Direksi

Chin Kien Ping Ridwan

Presiden Komisaris Presiden Direktur

Sutiyoso bin Risman
Dompak Pasaribu Direktur

Komisaris Independen

Cahaya Dewi Surbakti
Direktur Independen
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Memproduksi hand former dengan bahan dasar
keramik sebagai cetakan berbagai jenis sarung
tangan karet & nitrile.

Examination Former

Surgical FormerSurgical Former

Household Former

Custom Made Former

Industrial Former
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 Pabrik utama dikawasan Industri Medan Star, Tanjung
Morawa, dengan luas 15.000 m2.

 Dilengkapi dengan permesinan yang canggih dan terkini.
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 Tampak dalam pabrik Perseroan
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Perkembangan kapasitas produksi PT. MDI Tbk
Tahun Kapasitas produksi

Pcs / Bulan

2003 50.000
2006 60.000
2008 80.000
2009 110.0002009 110.000
2010 180.000
2012 260.000
2014 300.000
2015 340.000
2016 380.000
2017 420.000
2018 540.000
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Malaysia- 65% Thailand -25% Indonesia-5% Vietnam-5%
Hartalega Holdings
Bhd

Halyard Health-
Safeskin Medical and
Scientific (Thailand)
Ltd

PT. Universal Gloves Viet Glove
Corporation

Hartalega NGC
Sri Trang Gloves
(Thailand) Co.,Ltd

PT. Latexindo Toba
Perkasa

VRG Khai Hoan Joint
Stock Company

Kossan Latex
Industries (M)
SDN.BHD

Thaikong Co., Ltd PT. Arista LatindoKossan Latex
Industries (M)
SDN.BHD
WRP Asia Pasific
Sdn Bhd

Shun Thai Rubber
Gloves ndustry

PT. Intan Hevea
Industry

Smart Gloves
Corporation Sdn Bhd WA Rubbermate

PT. Smart Glove
Indonesia

GX Corporation Sdn
Bhd

PT. Medisafe
Technologies

Central Medicare
SDN . BHD
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Pada tahun 2008, Hartalega terdaftar di
papan utama di Bursa Malaysia. Hartalega
adalah produsen sarung tangan nitril
terbesar di dunia, yang mampu
memproduksi 30 miliar sarung tangan per
tahun dan akan berekspansi secara progesif
menjadi 42 miliar sarung tangan pada 2020.

Dulunya merupakan bagian dari Kimberly-
Clark, Halyard Health menjual merek dan
produknya yang diakui di lebih dari 100
negara, dan memegang posisi pasar
terkemuka dalam berbagai kategori di seluruh
portofolio, khususnya produk kesehatan.
Halyard Health diperdagangkan di New York
Stock Exchange.
Sebagai informasi, Halyard Health juga
merekomendasikan semua pemasok sarung
tangan eksternal mereka untuk memakai
handformer dari PT MARK.

Dulunya merupakan bagian dari Kimberly-
Clark, Halyard Health menjual merek dan
produknya yang diakui di lebih dari 100
negara, dan memegang posisi pasar
terkemuka dalam berbagai kategori di seluruh
portofolio, khususnya produk kesehatan.
Halyard Health diperdagangkan di New York
Stock Exchange.
Sebagai informasi, Halyard Health juga
merekomendasikan semua pemasok sarung
tangan eksternal mereka untuk memakai
handformer dari PT MARK.
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Kossan adalah salah satu produsen sarung tangan
sekali pakai lateks terbesar di dunia. KOSSAN telah
untung dengan nol kerugian (zero loss) sejak
pertama kali tercatat di Bursa Malaysia pada tahun
1996 dan ini menjadi suatu pencapaian yang luar
biasa.

Sri Trang Group di Thailand adalah perusahaan
pengolahan karet alam terpadu terkemuka di
dunia dengan pangsa pasar 12% dari konsumsi
karet global. Sri Trang adalah perusahaan karet
pertama dan satu-satunya di Thailand yang
terdaftar di Bursa Efek Thailand dan di Singapore
Exchange (SGX).
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Rincian pendapatan berdasarkan Lokal/Ekspor (dalam jutaan rupiah)

Keterangan
31 Desember

2017 2016 2015

Penjualan Lokal 14.045 20.192 28.162Penjualan Lokal 14.045 20.192 28.162

Penjualan Ekspor 225.968 187.051 166.588

Pengembalian Penjualan (227) (19) (113)

Jumlah 239.786 207.224 194.637
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194,637
207,224

239,786

Profitabilitas (jutaan Rupiah)

33,291
47,565

90,264

7,705
21,156

49,249

2015 2016 2017
Penjualan Laba Kotor Laba Komprehensif
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143,660
170,938

227,599

166,844

Neraca (Jutaan Rupiah)

84,297 90,318

60,75559,363
80,620

2015 2016 2017

Aset Liabilitas Ekuitas
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17.53%

22.95%

37.64%

24.30%
28.20%

20.67%
19.62%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%
Rasio Keuangan Penting

17.12% 17.53%

10.37%

17.10%

4.14%

7.24%

11.46%

3.49%
5.35%

9.45%

19.62%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

2014 2015 2016 2017
Gross Profit Margin Return Of Equity Return on Asset Comp. Profit margin
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1.50
1.42

1.12

2.44

1.50

2.00

2.50

3.00
Rasio Keuangan Penting

1.42
1.12

0.36

0.90
1 1.08

-

0.50

1.00

2014 2015 2016 2017

Liabilitas/Ekuitas Current Ratio
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Gas
Fluktuasi Mata

Uang
Permintaan

dari
Pelanggan

GAS ↑ Laba ↓

USD ↑
Laba ↑

Penyakit ↑
Pendapatan ↑

Permintaan ↑
Pendapatan ↑ karena

Mark Dynamics
memiliki kualitas

terbaik dunia

Tenaga kerja
terampil ↑
Produksi ↑

Faktor yang
Mempengaruhi
Bisnis PT. MDI

Tenaga kerja

Bahan BakuSuku Bunga

Wabah Penyakit
H1N1, ZIKA dan

lainnya

Bahan Baku ↑
Laba ↓

Suku Bunga↑
Laba ↓
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 Mempenetrasi pasar baru dan mencari pelanggan
baru, serta mempertahankan pelanggan lama.

 Memperbaharui mesin dan memperluas area pabrik
untuk menghasilkan kuantitas hand former yang lebih
besar dan kualitas yang lebih baik.

 Meningkatkan aktivitas R&D untuk melakukan perbaikan
yang berkesinambungan sehingga dapat mengurangi
budget produksi dan operasional.

 Meningkatkan efisiensi di seluruh departemen melalui
penerapan sistem Enterprise Resource Planning (ERP).

 Mempenetrasi pasar baru dan mencari pelanggan
baru, serta mempertahankan pelanggan lama.

 Memperbaharui mesin dan memperluas area pabrik
untuk menghasilkan kuantitas hand former yang lebih
besar dan kualitas yang lebih baik.

 Meningkatkan aktivitas R&D untuk melakukan perbaikan
yang berkesinambungan sehingga dapat mengurangi
budget produksi dan operasional.

 Meningkatkan efisiensi di seluruh departemen melalui
penerapan sistem Enterprise Resource Planning (ERP).
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17%

5%2% Kesehatan

Laboratorium

8%
5% 3% Malaysia

Thailand

Lainnya

Sektor Penggunaan dan Eksportir Sarung Tangan Dunia

Sektor Penggunaan sarung tangan Eksportir sarung tangan dunia 2018

76%

17% Laboratorium

Makanan

Industri

63%
21%

Lainnya

Cina

Indonesia
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 Peningkatan kesadaran masyarakat dunia akan kesehatan
dan penyakit menular akan meningkatkan pemakaian sarung
tangan

 Ketersediaan tenaga kerja yang lebih kompeten dan stabil
 Konsistensi pertumbuhan konsumsi sarung tangan karet &

nitrile global oleh CAGR rata-rata 8-10% per tahun.
“Malaysian Rubber Glove Manufacturers Association
(2018)”

 Malaysia adalah pemasok sarung tangan karet & nitrile
terbesar di dunia dengan menguasai pangsa pasar sekitar
63%, hal ini memberikan kontribusi pendapatan kepada PT.
Mark Dynamics Indonesia Tbk dimana penjualan sekitar 65%
di eksport ke Malaysia.

 Peningkatan kesadaran masyarakat dunia akan kesehatan
dan penyakit menular akan meningkatkan pemakaian sarung
tangan

 Ketersediaan tenaga kerja yang lebih kompeten dan stabil
 Konsistensi pertumbuhan konsumsi sarung tangan karet &

nitrile global oleh CAGR rata-rata 8-10% per tahun.
“Malaysian Rubber Glove Manufacturers Association
(2018)”

 Malaysia adalah pemasok sarung tangan karet & nitrile
terbesar di dunia dengan menguasai pangsa pasar sekitar
63%, hal ini memberikan kontribusi pendapatan kepada PT.
Mark Dynamics Indonesia Tbk dimana penjualan sekitar 65%
di eksport ke Malaysia.
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Prospek sektor Sarung Tangan
Konsisten pertumbuhan konsumsi global dengan CAGR 8 hingga 10% per tahun

 Permintaan dunia untuk sarung tangan karet & nitrile berkembang rata-rata 8% hingga 10% per
tahun.

 Pada tahun 2017, konsumsi sarung tangan karet & nitrile meningkat sampai 19,0% dibandingkan
dengan rata-rata CAGR 8,5% per tahun. Hal ini karena penutupan sarung tangan PVC di Cina dan
beralih ke sarung tangan karet.
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Suplai dan Permintaan masih tetap
sehat
Pemakaian Sarung tangan karet & nitrile
secara global (54 miliar pcs) dan diperkirakan
akan meningkat jauh melampaui kapasitas
ekspansi industri-industri sarung tangan (39
miliar pcs) dalam 3 tahun mendatang.
Dapat disimpulkan, prospek industri sarung
tangan karet dan nitrile memiliki potensi yang
cerah, dimana akan ada kelebihan permintaan
sebanyak 15 miliar pcs pada tahun 2020.
Produksi sarung tangan PVC di China sebesar
160 Miliar telah dihentikan oleh pemerintah
China karena dampak emisi terhadap
lingkungan sehingga konsumen sarung tangan
PVC telah beralih trend ke sarung tangan karet
& nitrile. Dalam hal ini membawa dampak positif
terhadap permintaan sarung tangan karet &
nitrile.

Malaysia Big
Four

Global
Demand

Suplai dan Permintaan masih tetap
sehat
Pemakaian Sarung tangan karet & nitrile
secara global (54 miliar pcs) dan diperkirakan
akan meningkat jauh melampaui kapasitas
ekspansi industri-industri sarung tangan (39
miliar pcs) dalam 3 tahun mendatang.
Dapat disimpulkan, prospek industri sarung
tangan karet dan nitrile memiliki potensi yang
cerah, dimana akan ada kelebihan permintaan
sebanyak 15 miliar pcs pada tahun 2020.
Produksi sarung tangan PVC di China sebesar
160 Miliar telah dihentikan oleh pemerintah
China karena dampak emisi terhadap
lingkungan sehingga konsumen sarung tangan
PVC telah beralih trend ke sarung tangan karet
& nitrile. Dalam hal ini membawa dampak positif
terhadap permintaan sarung tangan karet &
nitrile.
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1,920,000
2,160,000

2,400,000

1,800,000

5,040,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

1,440,000

1,920,000
2,160,000

1,800,000

960,000

150,000
-

1,000,000

2,000,000
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Q 1
(2018)

Target Aktual Persentase
(%)

Penjualan (unit) 1.620.000 1.614.060 -0.4 %

Penjualan (Rp) 77.638.500.000 78.472.192.348 1.1 %

Laba kotor 27.841.245.759 32.103.557.829 15.3%Laba kotor 27.841.245.759 32.103.557.829 15.3%

Laba bersih
sebelum pajak

21.583.068.930 24.277.970.568 12.5 %

Laba bersih setelah
pajak

16.187.301.697 18.080.199.398 11.7 %
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Target Q2
(2018)

Q3
(2018)

Q 4
(2018)

Total

Penjualan (unit) 1.570.000 1.680.000 1.610.000 4.860.000

Penjualan (Rp) 75.242.250.000 80.514.000.000 77.159.250.000 232.915.500.000

Laba kotor 26.981.948.050 28.872.403.009 27.669.386.217 83.523.737.276Laba kotor 26.981.948.050 28.872.403.009 27.669.386.217 83.523.737.276

Laba bersih sebelum
pajak

20.916.924.827 22.382.441.853 21.449.840.109 64.749.206.789

Laba bersih seteh
pajak

15.687.693.620 16.786.831.390 16.087.380.082 48.561.905.092
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CAGR 15,56%

6,480,000
7,560,000

8,400,000

10,440,000

12,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

29

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

2018 2019 2020 2021 2022

kapasitas



310,554
362,313

542,640

762,744

1,093,920

246,988

83,332 112,387 146,780
190,271

246,988

64,749 84,290 110,085 142,703
185,241

2018 2019 2020 2021 2022
Penjualan Laba sebelum pajak Laba setelah pajak
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1) PT. Mark Dynamics Indonesia Tbk adalah pemasok cetakan sarung
tangan karet dan nitrile terbesar untuk produsen sarung tangan yang
telah tercatat (listed) di bursa negaranya masing-masing dengan kelas
dunia. Ini menunjukkan bahwa kualitas cetakan sarung tangan dari PT.
Mark Dynamics Indonesia Tbk telah diakui oleh nama-nama besar
produsen sarung tangan dunia.

2) PT. Mark Dynamics Indonesia Tbk adalah pemasok cetakan sarung
tangan karet dan nitrile dengan kapasitas terbesar dunia yaitu 540.000
pcs/bulan di tahun 2018 dan menargetkan kapasitas 630.000 pcs/bulan
di tahun 2019. Manajemen optimis akuisisi lahan baru perseroan mampu
menaikkan target produksi 1.000.000 pcs/bulan di tahun 2022 untuk
memenuhi permintaan pasar yang naik drastis dikarenakan
perkembangan industri sarung tangan yang pesat.

Mengapa PT. Mark Dynamics baik untuk investasi?

1) PT. Mark Dynamics Indonesia Tbk adalah pemasok cetakan sarung
tangan karet dan nitrile terbesar untuk produsen sarung tangan yang
telah tercatat (listed) di bursa negaranya masing-masing dengan kelas
dunia. Ini menunjukkan bahwa kualitas cetakan sarung tangan dari PT.
Mark Dynamics Indonesia Tbk telah diakui oleh nama-nama besar
produsen sarung tangan dunia.

2) PT. Mark Dynamics Indonesia Tbk adalah pemasok cetakan sarung
tangan karet dan nitrile dengan kapasitas terbesar dunia yaitu 540.000
pcs/bulan di tahun 2018 dan menargetkan kapasitas 630.000 pcs/bulan
di tahun 2019. Manajemen optimis akuisisi lahan baru perseroan mampu
menaikkan target produksi 1.000.000 pcs/bulan di tahun 2022 untuk
memenuhi permintaan pasar yang naik drastis dikarenakan
perkembangan industri sarung tangan yang pesat.
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3) Tahun 2017 persentase Pendapatan dan laba bersih
meningkat sebesar 15,7% dan 132% dibandingkan
dengan tahun 2016 itu menunjukkan bahwa PT. Mark
Dynamics Indonesia Tbk berkembang karena
permintaan yang lebih tinggi.

Peningkatan drastis laba perseroan dikarenakan
inovasi dan kekuatan tim R&D yang berkolaborasi
dengan perusahaan Eropa untuk meningkatkan
efisiensi operasi perseroan.

4) Manajemen perseroan memutuskan untuk
mengalokasikan 25% dividen dari laba bersih 2017
yaitu sebesar Rp. 11.764.348.125 sehingga setiap
saham memperoleh deviden tunai Rp 15.48 untuk
penghargaan kepada pemegang saham.

5) Kekuatan teknis dan kepemimpinan dari manajemen
PT. Mark Dynamics Indonesia Tbk adalah bukti
mengapa margin laba yang tetap terjaga dan laba
bersih perseroan yang meningkat setiap tahun.

Mengapa PT. Mark Dynamics baik untuk investasi?

42%

3%

4%

10%
3) Tahun 2017 persentase Pendapatan dan laba bersih

meningkat sebesar 15,7% dan 132% dibandingkan
dengan tahun 2016 itu menunjukkan bahwa PT. Mark
Dynamics Indonesia Tbk berkembang karena
permintaan yang lebih tinggi.

Peningkatan drastis laba perseroan dikarenakan
inovasi dan kekuatan tim R&D yang berkolaborasi
dengan perusahaan Eropa untuk meningkatkan
efisiensi operasi perseroan.

4) Manajemen perseroan memutuskan untuk
mengalokasikan 25% dividen dari laba bersih 2017
yaitu sebesar Rp. 11.764.348.125 sehingga setiap
saham memperoleh deviden tunai Rp 15.48 untuk
penghargaan kepada pemegang saham.

5) Kekuatan teknis dan kepemimpinan dari manajemen
PT. Mark Dynamics Indonesia Tbk adalah bukti
mengapa margin laba yang tetap terjaga dan laba
bersih perseroan yang meningkat setiap tahun.

41%

Bahan Baku
Overhead
Tenaga kerja langsung
Beban Penjualan
Umum dan administrasi
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6) Peluang yang menarik di negara-negara berkembang yang pertumbuhannya sangat tinggi dan sangat
padat penduduk

The global glove
demand  will keep
increasing if gloves
per capita
consumption China
and India is half size
of developing country

Mengapa PT. Mark Dynamics baik untuk investasi?

Statistik pasar menunjukkan perbedaan besar dalam konsumsi per kapita antara negara maju dan
berkembang
Negara-negara dengan konsumsi sarung tangan per kapita rendah yang memiliki populasi besar
dan pertumbuhan PDB yang tinggi menunjukkan peluang besar untuk peningkatan permintaan
sarung tangan
Pertumbuhan konsumsi global akan terus berasal dari negara-negara berkembang di mana
konsumsi per kapita secara signifikan lebih rendah daripada negara-negara maju

33
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 Q : Mengapa Produsen sarung tangan diharuskan membeli lebih banyak
Cetakan sarung tangan?

 A : Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan sarung tangan dari
tahun ke tahun yang berbanding lurus dengan meningkatnya permintaan
cetakan sarung tangan . Ada lebih dari 2 juta per bulan cetakan sarung
tangan dibeli oleh produsen sarung tangan di Malaysia. Dan Malaysia
adalah eksportir sarung tangan terbesar di dunia.

Sarung Tangan Ekspor

65%
16%

10%
7%

2%

Sarung Tangan Ekspor

Malaysia Thailand China
Indonesia Other
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 Sebagai gambaran, berikut ini adalah beberapa permintaan
bulanan produsen sarung tangan untuk cetakan sarung
tangan:

Pelanggan Permintaan Bulanan

HARTALEGA 360.000

TOP GLOVE 250.000

KOSSAN 200.000

36

KOSSAN 200.000

WRP 150.000

SUPERMAX 150.000

RIVERSTONE 130.000

OTHER 800.000

Total 2.040.000



 Permintaan cetakan sarung tangan akan mengalami
peningkatan karena rencana ekspansi mendatang untuk
beberapa produsen sarung tangan terbesar Malaysia yang
telah ditempatkan dan dialokasikan
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 Q: Mengapa pembuat sarung tangan harus mengganti cetakannya?

 A: Dikaitkan oleh kebutuhan pasar untuk kualitas sarung tangan yang

semakin tinggi, produsen sarung tangan harus menjaga proses

produksi dan mesin pengolahan mereka yang mencakup cetakan sarung

tangan (hand former) sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar. Hand

former adalah salah satu bagian paling penting dan tidak terpisahkan

dalam memproduksi sarung tangan. Secara khusus, proses dipping

hand former yang terus-menerus dan melalui beberapa proses kimia

mengharuskan industri sarung tangan untuk memakai cetakan dengan

kualitas premium agar dapat memenuhi permintaan pasar. Masa pakai

rata-rata hand former adalah 12 hingga 14 bulan. Ini menjelaskan

mengapa produsen sarung tangan diharuskan mengganti cetakannya

secara terus-menerus.

 Q: Mengapa pembuat sarung tangan harus mengganti cetakannya?

 A: Dikaitkan oleh kebutuhan pasar untuk kualitas sarung tangan yang

semakin tinggi, produsen sarung tangan harus menjaga proses

produksi dan mesin pengolahan mereka yang mencakup cetakan sarung

tangan (hand former) sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar. Hand

former adalah salah satu bagian paling penting dan tidak terpisahkan

dalam memproduksi sarung tangan. Secara khusus, proses dipping

hand former yang terus-menerus dan melalui beberapa proses kimia

mengharuskan industri sarung tangan untuk memakai cetakan dengan

kualitas premium agar dapat memenuhi permintaan pasar. Masa pakai

rata-rata hand former adalah 12 hingga 14 bulan. Ini menjelaskan

mengapa produsen sarung tangan diharuskan mengganti cetakannya

secara terus-menerus.
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 Pembentukan konfigurasi lini produksi terbaru juga telah
berkontribusi pada peningkatan yang diperlukan dalam
menjalankan jalur produksi. Dan ini menjelaskan mengapa
produsen sarung tangan membeli lebih banyak hand former.

Di bawah ini adalah bentuk desain mesin lama yang hanya
dapat menyambungkan 1.600 pcs

Q & A

Di bawah ini adalah bentuk desain mesin lama yang hanya
dapat menyambungkan 1.600 pcs
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Q & A

Di bawah ini adalah bentuk desain mesin baru yang dapat
dipasang 33.000 Pcs hand former.

Oleh karena itu, konfigurasi desain mesin yang baru akan
memerlukan lebih dari 20 kali lipat hand former dibandingkan
dengan konfigurasi mesin lama sebelumnya
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