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IRC RMC830 Pertama Kali 
Diperkenalkan
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Ngumpul Mekanik 2019 pertama kali hadir di kota Jambi pada 
7 September 2019. Bertempat di EV Garden Resto, IRC Tire 
bekerjasama dengan distributor PT. Cahaya Motor Mandiri 
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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Bogor – Balap motor ketahanan bertajuk Yamaha 
Endurance Festival 2019 telah berlangsung 
meriah pada Minggu (15/9) di Sirkuit Sentul, 
Bogor. Kejuaran ini adalah balapan yang 
mempertarungkan ketahanan performa mesin 
selama 2 jam untuk masing-masing kategori yang 
dipertandingkan yaitu sport 155cc dan sport 
250cc.

Satu-satunya tim balap yang menggunakan ban 
ini yaitu tim Yamaha Yamalube Cargloss Racetech 
RRS IRC dengan pembalap Rey Ratukore dan M 
Faerozi berhasil meraih juara pertama kelas sport 
250cc. Kemenangan duo pembalap handal ini 
sudah diraih dari hasil kualifikasi di hari Sabtu 
(14/9) berhasil meraih posisi pertama dan secara 
konsisten kembali meraih kemenangannya saat race di hari Minggu (15/9).

IRC Tire sendiri selama ini telah dikenal dalam menciptakan produk ban balap berkualitas yaitu IRC Fasti. Keberhasilan 
IRC Fasti untuk menjadikan juara bagi pembalap dalam gelaran balapan-balapan nasional maupun regional tidak 
membuat PT Gajah Tunggal Tbk selaku pemegang lisensi ban IRC berhenti melakukan riset. Hadirnya IRC Radial 
RMC830 ini melengkapi produk ban balap yang telah dipercaya masyarakat Indonesia saat ini.

Ban Radial IRC Terbaru, RMC830 Berhasil 
Menghantarkan Rey Ratukore dan M Faerozi 

Kuasai Podium 1
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IRC Tire Menjadi Official Tire Sponsor 
Viarawangi Open Road Race 

Kabupaten Majalengka menjadi tuan rumah dalam gelaran balap Open Road Race Viarawangi yang berlangsung 
pada 21-22 September 2019. Wakil Bupati Majalengka, Tarsono D Mardiana  begitu sangat mengapresiasi dengan 
digelarnya balap motor yang dapat memberikan nilai positif bagi para rider dalam menyalurkan bakatnya 

dibidang otomotif balap tersebut.

Cuaca yang cukup panas tidak menyurutkan semangat para 
penonton terutama para pelaga di sirkuit. Team team mereka 
merasa, persiapan para pelaga roda dua tersebut sudah begitu 
matang. lesatan para penunggang kuda besi tersebut cukup 
membuat miris saat harus melewati setiap tikungan tajam, namun 
mereka cukup lihay dalam mengedalikan tunggangannya dan 
tidak takut untuk tergelincir.

IRC Tire yang menjadi official tire sponsor dalam kegiatan ini 
mendapat sambutan yang baik. Sebagain besar pembalap 
bahkan mempercayakan untuk menggunakan ban IRC Fasti 

dalam melajukan motornya di sirkuit Cibatu Majalengka. Kualitas ban IRC terbukti dengan menghantarkan para 
pembalap menjuarai kegiatan ini.


