
LAYANAN
FABRIKASI

We will be your partner
providing the best quality
best price and the best time
Mechanical, Electrical,
Welding and Development



Kami telah menangani lebih dari beberapa project 
yang tersebar di seluruh wilayah nusantara, ini 
menjadi bukti bahwa pengalaman, keahlian dan hasil 
kerja dengan standar tinggi merupakan komitmen 
kami dalam memberikan layanan terutama untuk 
pekerjaan mechanical, konstruksi fabrikasi maupun 
karoseri.

Bidang pekerjaan yang menjadi fokus kami dalam 
produksi layanan untuk fabrikasi adalah :

-Pekerjaan Mechanical dan Electrical
-Segala macam fabrikasi dan instalasi
-Pembuatan Tangky Fire Suppression dan Autolube
-Pembuatan Bracket Tangky Suppression dan Autolube
-Fabrikasi Steel Structrure di Workshop
-Pembuatan Karoseri seperti Water truck, Lube Truck, dll

Selain itu kami juga menawarkan berbagai spesifikasi dan 
opsional sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk area 
pertambangan.
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Dalam perkembangannya kami siap memadukan 
teknologi dengan kebutuhan spesifik para rekanan 
kami. Sehingga memiliki system produksi yang efektif 
dan efisien. Sumber daya yang kami miliki akan menjaga 
kerjasama yang saling menguntungkan, serta 
menghasilkan produk yang berkwalitas.

PT. Multindo Technology Utama didukung oleh SDM, 
produksi,pemasaran, keuangan serta manajemen. 
Dengan kinerja terbaik, perusahaan menjadikan 
sumber daya manusia sebagai aset perusahaan yang 
profesional, memiliki “team spirit” yang tinggi dan 
berkinerja tinggi dengan kinerja organisasi yang efektif  
untuk mencapai hasil yang berkualitas sehingga 
menjadikan setiap karyawan memahami bahwa produk 
jasa yang lebih baik dan berkualitas akan unggul dalam 
persaingan.

Mechanical & Electrical

PT. Multindo Technology Utama Juga mengerjakan fabrikasi 
dan instalasi pompa. Kami juga merakit, memperbaiki dan 
memodifikasi sistem pompa yang ada dibantu dengan team 
teknisi kami yang handal dan berpengalaman dapat meran-
cang pompa termasuk sentrifugal, vakum, metering dan 
pompa submersible. Pompa dan komponen yang kami 
gunakan terbuat dari bahan berkualitas termasuk pelind-
ung, besi cor, baja, alumunium, dll. Kami merancang pompa 
yang menangani arus hingga kapasitas maksimum 
10.000m3/h pressure 20 bar.

PUMP Fabrication & Installation

MITRA TERBAIK 
UNTUK LAYANAN FABRIKASI
& INSTALASI

Pembuatan Karoseri
Kami menjalankan proses produksi dengan menjamin 
standar kualitas yang tinggi. Pegerjaan proses produksi kami 
sangat bisa diandalkan. Kami memiliki berbagai proses 
standar, persyaratan dan oleh karena itu kami dapat 
memenuhi kebutuhan / spesifikasi pelanggan,
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