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Bekerja Sepenuh Hati
Kepuasan pelanggan adalah 

komitmen kami

Seiring berkembangnya dunia industri di Indonesia baik dari

pertumbuhan dalam negeri maupun investasi dari luar negeri,

dituntut pula penyediaan peralatan mesin yang berkualitas,

ekonomis dan ready stock tanpa menggantungkan suplier yang

masih mendatangkan peralatan dari luar negeri yang

berdampak kepada kerugian waktu, harga dan pelayanan.

SWESTO adalah jawaban, sebuah perusahaan perdagangan

khusus dalam dunia industri yang membantu menunjang

kebutuhan yang bersifat consumeable. Tugas kami adalah

menjembatani antara produsen peralatan industri kemudian

disalurkan ke pelanggan yang membutuhkan. Bergerak di dunia

industri otomotif dengan menyulai general equipment, terlebih

di bidang Surface Treatment. Kami berkomitmen ingin menjadi

perusahaan yang selalu unggul membantu pelanggan kami

dengan memecahkan masalah, mengusulkan inovasi, ide, jalan

keluar dan teknologi sehingga produksi semakin optimal.

Reputasi & Kepercayaan
Memecahkan masalah, berinovasi, teknologi yang 

mengoptimalkan produksi.



OTOMOTIF

INDUSTRIAL

CORPORATE

LINGKUNGAN

Perkembangan industri di dunia otomotif meningkat tajam.
Apalagi banyak di bangunnya pabrik-pabrik di daerah Cikarang, Karawang

sampai Purwakarta membuat kebutuhan yang menunjang berjalannya proses

produksi permesinan semakin tinggi.
Peran serta kita dalam bidang ini ialah : Machine Tools, Komponen Otomotif,

Measuring & Testing, Fabrikasi, Peralatan Painting, Cutting tools, Pneumatik

& Hidraulik, dll.

Dunia industri merupakan tonggak utama pembangunan di Indonesia.
Investasi dari dalam negeri dan luar negeri berbondong-bondong

menanamkan modalnya di berbagai sektor industri di tanah air.

Peran serta kita dalam bidang ini ialah : Chemical Product, Fastener, Storage
system, Safety & protection, dll

Kenyamanan, kualitas dan komplitnya peralatan kantor tak luput dari
peranan bisnis yang sedang berjalan guna menunjang hasil yang maksimal.

Kami peduli dengan hal itu.

Peran serta kita dalam bidang ini ialah : Corporate Equipment, Furnishing, dll.

Kualitas lingkungan yang layak dan sehat sangat penting untuk kelangsungan
proses produksi. Hal ini adalah isu penting di era industri abad ini karena

kelalaian sebuah pabrik tentang lingkungan dapat menyebabkan

pencemaran alam sekitar.
Peran serta kita dalam bidang ini adalah : Mesin Dust Collector, Filter Duster

& Calcium Carbonat.

SURFACE TREATMENT

Perlakuan permukaan di dunia Foundry, Mold & Dies, Casting dan
maintenance hal ini sangat penting dalam menentukan kualitas sebuah

produk.

Peran serta kita dalam bidang ini adalah : Mesin Shotblast, sandblasting,
barrel beserta media abrasivenya seperti steel shot, steel grit, aluminium

oxide, glass bead, dll.

SEGMEN BISNIS



Machine Tools

Automotive Component

Chemical Product

Fastener

Measuring & Testing

Safety Protection

Storage System

Fabrication

Industrial Equipment

Cutting Tools

Painting Shop

Surface Treatment

Abrasives Media Tool Equipment

Corporate Equipment

Environtment

PRODUK



Mesin Surface Treatment

Blade

Distributor

Control Cage

Side Plate

Side Liner

Top Liner

End Liner

Dan lain-lain

 Installation
Pemasangan mesin, pemindahan mesin pada customer

 Repair
Memperbaikin mesin yang sudah bocor atau part yang aus. 

 Overhaul
Melakukan perbaikan mesin secara besar-besaran. 

 Checking
Pemeriksaan kondisi mesin sehingga dapat terjaga dalam keadaan optimal.

Merupakan mesin yang digunakan untuk membersihkan permukaan produk dari kerak, pasir, dan kotoran dari proses sebelumnya. 
Proses pembersihannya dengan cara menyemprotkan abrasive/ steel shot/ media ke permukaan benda kerja dengan kecepatan tinggi menggunakan impeller.

Mesin Impeller Shotblasting

Tipe yang paling sering digunakan untuk
proses blasting dengan produk yang

kompleks (general type).

Untuk produk-produk kecil dan banyak
(misal : bolt, nut, spring) dan tidak

mengandung sisa emisi.

Untuk produk-produk yang tidak boleh
berbenturan satu dengan yang lain.

Untuk produk yang berukuran besar dan 
berat, sisi bawah tidak terkena blasting.

Produk berjalan secara continuous melewati
roda-roda conveyor belt.

Fungsi :
1. Melepaskan kotoran

2. Pelepasan sisa pasir (untuk produk metal casting) 

3. Pengasaran permukaan (roughing)

4. Peningkatan ketahanan permukaan (peening)

5. Deburring sisi tajam atau burry

6. Chamfering

7. Penghilangan karat

8. Finishing

Mesin Sandblasting Mesin Barell & Fibro Finishing Dust Collector

Merupakan mesin yang digunakan untuk
membersihkan & melapisi permukaan

produk dari kerak & kotoran dari proses

sebelumnya. Proses pembersihannya dengan
cara menyemprotkan abrasive media ke

permukaan benda kerja dengan

menggunakan prinsip udara yang
bertekanan tinggi.

Merupakan mesin untuk membersihkan,
mengilapkan benda kerja dengan media dan

compound yang dicampurkan kedalam

proses pembersihannya.

Alat pengumpul debu dari proses perlakuan
permukaan produk sebelumnya. Sehingga

udara yang dikeluarkan dari Dust Collector

tetap bersih dan ramah lingkungan.

Apron/Rubber Belt Drum Blast

Meja (Table)

Hanger Blast

Conveyor

Sparepart Long Life 

Service & Maintenance

Cartridge

Dust Tube

PRODUK



Media untuk menghilangkan pasir di
permukaan besi dan baja cor.

Menghilangkan kerak dipermukaan besi

dan baja tempa.

Melepaskan (deburring) cat lama yang
sudah rusak atau pudar. Menghilangkan

kerak dari permukaan yang terkontaminasi.

Membuat profil ( kekasaran) pada
permukaan metal sehingga cat lebih

melekat.

Digunakan untuk produk-produk yang
berbahan zinc, aluminium dan mangan,

karena berfungsi untuk menahan ledakan

karena proses blasting yang sangat panas.

Digunakan pada cold working process.
Permukaan produk yang dipeening akan

menghasilkan dimple (lesung) & tegangan

sisa sehingga meningkatkan sifat fatik
material (pengerasan). Proses part-part

yang di Shot Peening seperti : Gear, pegas

kopling, part pesawat dan part otomotif

Membuat permukaan produk menjadi
kasar & berpori-pori. Biasanya digunakan

setelah proses heat-treatment dan

sebelum proses painting.

Digunakan untuk deburring & chamfering
dan polishing produk-produk yang

berbahan plastik, tembaga dan besi. Rata-

rata untuk part elektronik dan fine stamping.

Media yang digunakan untuk deburring
benda-benda yang dituntut kehalusan yang

sangat ketat (mengkilap) biasanya untuk

proses perbersihan benda-benda yang
presisi seperti bearing.

Abrasives Media

Steel Shot Steel Grit Zinc Shot

Shot Peening Plant/Natural Brown (/White) Aluminium Oxide 

Plastik Media Garnet
Glass Bead

Cut Wire Pasir Silica Compound & Media

Digunakan di mesin sandblasting untuk
proses penghilangan karat, pelupasan sisa-

sisa sehabis di Heat treatment.

Digunakan di mesin sandblasting untuk
proses penghilangan burry berupa pastik

juga,

Digunakan di mesin sandblasting untuk
proses penghilangan cat pada pipa-pia oil

& gas, pompa dan sejenisnya,

Digunakan di mesin sandblasting untuk
proses penghilangan karat tanpa

mengurangi dimensi permukaan benda

kerja.

Digunakan di mesin sandblasting untuk
membersikah permukaan dari kotoran dan

sisa-sisa material yang tidak diperlukan.

Bahan CaCo3 untuk meredam debu dari
bahaya ledakan yang terjadi di dust

collector saat debu yang disedot

menimbulkan panas yang berpotensi
terbakar.

Calcium Carbonat (CaCO3)

PRODUK

Fire Reduction



Kontak Perusahaan

PT. SWESTO PRIMA INDONESIA
Boulevard Blok C No. 23,

Kota Deltamas, Cikarang Pusat

Bekasi 17530

Telp    : 021-2215-7046

Email  : sales@swesto.com

NPWP   74.917.932.1-413.000

Bank Mandiri KCP Deltamas

156-0011-242528
swesto.com

Trustworthy and Reliable.

mailto:sales@swesto.com

