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Dua nama diatas tidak 
asing bagi orang-orang 
industry yang pekerjaan-
nya memindahkan raw 

material atau  barang dari satu tem-
pat ke tempat lainnya secara cepat 
dan e� sien. Nama Pt Piramid Mas 
Perdana juga sudah tidak asing 
sebagai perusahaan di Indonesia 
khusus bergerak dibidang yang te-
lah dikerjakan sejak 30 tahun oleh 
pendirinya. 
 Saat ini aneka produknya seperti 
Suspension Magnets, Vertical Li
 s, 
Induction Sorting System, Metal De-
tectors sudah digunakan oleh peru-
sahan lokal dan international untuk 
memindahkan process raw material 
mereka seperti bubuk tepung terigu, 
biji-bijian, hasil tambang dan koper 
koper di airport.   
Magnetnya digunakan untuk me-
misahkan atau mendeteksi jika ada 
serpihan metal, termasuk sweeping 
lantai supaya bebas metal.
 Selain menjual produk standar, 
Pt Piramid Mas Perdana sudah 

sering menjual 
produk-produk 
tailor made sesuai 
keinginan dunia 
industri sebab ada 

kalanya proses manufacturing punya 
keunikannya tersendiri atau bentuk 
bangunan/tanah yang berbeda. Atau 
kebutuhan industri yang juga bisa 
dikategorikan industri ringan atau 
berat.
 Untuk me-
ngelola usaha-
nya yang besar 
ini, termasuk 
m e m b e r i k a n 
pelayanan ce-
pat dan purna-jual kelas wahid maka 
wilayah barat Indonesia dilayani oleh 
kantor pusatnya di Jakarta beserta 
workshop di Cikupa, Tangerang, se-
dangkan untuk wilayah Timur Indo-
nesia ditangani oleh kantor cabang 
di Surabaya dan workshop di Singo-
sari, Malang.
 Jika anda sedang mempertim-
bangkan suatu sistem conveyor belt 
dan magnet separator, atau perlu jasa 
pemeliharaan terhadap sistem yang 
sudah terpasang di pabrik anda saat 
ini, bisa melihat cerita lengkapnya di 
www.pmp.co.id dan www.piramid-
magnet.com, atau kontak represen-
tative Pt Piramid Mas Perdana 
yang nomor teleponnya ada dimedia 
ini. •
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