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Ngumpul Mekanik 2019 Batch 1
Hadir di Kota Medan

IRC Speedking Pegang Rekor
Tercepat Drag Indonesia

Karang Taruna Dragon Tuan Muda
Road Race Championship 2019

Ngumpul Mekanik 2019 Batch 1 Hadir di
Kota Medan

Ngumpul Mekanik 2019 pertama kali hadir di kota Medan pada 24 Maret 2019. Bertempat di Restoran Istana Koki,
IRC Tire bekerjasama dengan distributor PT. Intan Unindo Perdana mengundang sekitar 150 mekanik dari 75 toko.
Beragam kegiatan dibuat untuk memberikan edukasi kepada para mekanik terkait ban tubeless IRC. Menekankan
pada kualitas produk ban tubelessnya, IRC juga berkesempatan memperkenalkan ban dengan pattern terbaru
yaitu GP5 dengan kembangan blok besar yang bisa digunakan di jalan aspal maupun tanah. Acara berlangsung
meriah dengan hadirnya hiburan yang telah dipersiapkan tim IRC untuk menghibur para peserta yang telah datang.
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IRC Speedking Pegang Rekor Tercepat
Drag Indonesia

Kejuaraan seri perdana Kawahara IRC Indonesia Dragbike Series
2019 digelar di Yogyakarta. Bertempat di Sirkuit Lanud Gading
Wonosari (10/3), balapan berlangsung sangat panas. IRC sebagai
salah satu sponsor dalam acara ini masih memegang peranan
penting untuk para pembalap drag.
Di seri perdana ini, IRC Speedking masih menjadi primadona dalam
gelaran event dragbike di Indonesia. Terbukti, ban IRC SpeedKing
menghantarkan Iqbal Gimbal Raih 6.627 detik sekaligus catat
rekor tercepat dragbike Indonesia saat ini. IRC Speedking adalah
ban yang didesain khusus untuk kompetisi drag bike dengan
menggunakan kompon khusus yang diproduksi dan dipasarkan
di Indonesia. Ban tersebut sebelumnya sudah dikenal dan
diproduksi oleh IRC Thailand dengan nama IRC Eat My Dust.
Drag bike sendiri merupakan kejuaraan mengendarai sepeda
motor dengan kecepatan tinggi yang dilakukan didalam sebuah
lintasan pacu aspal yang tertutup yang terdiri dari dua buah jalur
lurus sejajar dengan panjang yang sama yaitu 201 meter.
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Karang Taruna Dragon
Tuan Muda Road Race
Championship 2019

Dragon Event Organizer yang bekerjasama dengan
Karang Taruna Kabupaten Batanghari dan Tuan Muda
Jambi sukses menggelar Karang Taruna Dragon Tuan
Muda Road Race Championship pada 2-3 Maret 2019.
Acara yang berlangsung di sirkuit Bebe’an Muara
Bulian, Batang Hari, Jambi diikuti oleh 446 starter dari
total 16 kelas. Acara ini dibuat sebagai wadah dalam
mengakomodir kegiatan generasi muda khususnya di
bidang balap motor di wilayah kabupaten Batanghari
dan sekitarnya. IRC Tire yang ikut hadir sebagai salah
satu sponsor melihat kegiatan ini menjadi permulaan
balap road race di wilayah Sumatera. IRC Tire selaku
sponsor dalam kejuaran ini berkesempatan melakukan
program penjualan melalui distributor CV. Cahaya
Motor. Selama kejuaraan berlangsung, IRC Tire menjadi
ban yang paling dicari oleh para pembalap dan hal
ini memberikan keuntungan baik dari sisi promosi
maupun penjualan.

Kejurprov Road Race Jawa
Timur Seri III di Nganjuk

Hadir di Kota Nganjuk, Kejurprov Road Race Jawa Timur
Seri 3 yang berlangsung di alun-alun Nganjuk, Jawa
Timur (31/3) berlangsung seru. Mempertandingkan 10
kelas yang diikuti oleh pembalap dari berbagai daerah
acara ini mempertontonkan pertandingan yang
menegangkan.
IRC Tire sebagai salah satu sponsor dalam kejuaran ini
melihat bahwa ban IRC Fasti mampu memberikan hasil
optimal dalam mendukung performa para pembalap.
Didukung dengan sirkuit yang mumpuni, pembalap
dapat berlaga dengan maksimal di setiap serinya.
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