


Pertama tama kami panjatkan Puji Syukur atas Rahmat Tuhan YME. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami untuk memperkenalkan
Produk Baja Tulangan Beton dengan marking “TGS” yang diproduksi langsung oleh PT. Toyogiri Iron Steel.

PT. Toyogiri Iron Steel berdiri sejak Tahun 1970an dan merupakan pabrik baja yang terintegrasi, karena kami memiliki fasilitas yang lengkap dan
menyeluruh, yaitu :
1. Luas Area Pabrik = 15Ha
2. Fasilitas Peleburan Besi (Electric Arc Furnace-EAF) pembuatan Billets sebagai bahan baku baja tulangan beton.
3. Kapasitas produksi sebanyak 150.000ton/tahun.
4. Fasilitas penggilingan baja tulangan beton (Rolling Mills).
5. Kapasitas produksi sebanyak 500.000ton/tahun.
6. Fasilitas Laboratorium uji material, yaitu:

Mesin Spectrometer (uji kandungan baja/Metalurgi)
Mesin Universal Testing Machine/UTM (uji kekuatan tarik dan tekuk baja)

7. Fasilitas penunjang produksi lainnya, seperti Waste Water Treatment, Dust Collector, Gas Alam, Gardu Induk listrik 37.5MVA, Jembatan Timbang
kapasitas 60 ton & 80 ton, Over Head Crane, dan Sumber Daya Manusia yang Ahli dibidangnya.

Komitmen dalam mendukung pembangunan di Indonesia yang berkelanjutan dengan kualitas terbaik, maka kami hanya memproduksi baja tulangan
beton sesuai dengan peraturan terbaru SNI 2052:2017, yaitu :
1. Grade BjTP 280 (baja tulangan beton Polos).
Ukuran diameter 32mm, 36mm, 40mm dan 50mm (pesanan khusus)

2. Grade BjTS 420 (A&B) (baja tulangan beton Sirip/ulir).
Ukuran diameter 10mm, 13mm, 16mm, 19mm, 22mm, 25mm, 29mm dan 32mm. (Pesanan khusus 36mm dan 40mm)

3. Grade BjTS 520 (baja tulangan beton Sirip/ulir).
Ukuran diameter 10mm, 13mm, 16mm, 19mm, 22mm, 25mm, 29mm dan 32mm. (Pesanan khusus 36mm dan 40mm)

Selain dari kualitas yang terjamin, kami juga berkomitmen memberikan Nilai Tambah (Value Added) kepada pelanggan kami, yaitu Harga bersaing,
Pengiriman tepat waktu (Just-In-Time Delivery) dan Pelayanan pelanggan secara aktif (proaktif).

Kepuasaan Pelanggan adalah Paling Utama
Dan Kami melayani dengan Hati

(We Give The Best)

Hormat kami,
PT. Toyogiri Iron Steel

Direksi



PT. Toyogiri Iron Steel adalah salah satu dari beberapa pabrik baja tulangan di Indonesia yang memiliki
kemampuan untuk melebur Besi Scrap menjadi Billets dan Rolling menjadi Baja Tulangan dengan
Efisien dalam biaya produksi dan kualitas sesuai SNI 2052:2017.

Baja tulangan “TGS” banyak di gunakan untuk gedung pencakar langit, gedung perkantoran, gedung
komersial sampai dengan perumahan mewah.
Kami secara terus menerus melakukan peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui teknologi state-
of-the-art dan proses produksi terbaik dengan Know-how tenaga ahli kami.

Menjadi perusahaan Baja terkemuka di Indonesia yang menyediakan solusi komprehensif untuk
industri konstruksi

1. Untuk memimpin dalam efisiensi dan produktifitas melalui teknologi dan proses produksi
terbaik.

2. Untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan melalui harga yang kompetitif, kualitas produk tinggi
dan pelayanan yang cepat.

3. Untuk memperluas jangkauan produk kami dan menembus pasar baru.
4. Untuk memelihara orang-orang kami dengan memastikan tempat kerja yang aman, mendorong

kerjasama tim dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan.
5. Untuk menjaga lingkungan dengan menghemat energi dan meminimalkan polusi.


























