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Disclaimer

Newsletter ini resmi 
terbitan tomicaforum.com.

proudly present to :
all member TomicaForum

From the Editor

Pertama-tama, kami ingin mengucapkan 
mohon maaf atas keterlambatan buletin edisi ke 
empat ini.

Di edisi kali ini terdapat ulasan tentang seri CN, 
liputan kolektor, dll.

Kami berharap agar newsletter ini dapat 
bermanfaat bagi para member yang selama ini 
setia untuk selalu memantau tomicaforum.com.

Akhir kata, kami mengucapkan selamat 
membaca.

Subscription

Untuk dapat berlangganan ataupun untuk 
mengetahui newsletter terbaru, silakan terus 
memantau tomicaforum.com. 
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Tomica Seri CN
CN menjadi topik hangat 
pada bulan Juni dan July 
2011 ini, dan pada akhirnya 
di awal Agustus importir 
umum Tomica Indonesia, 
yakni PT SCBC akhirnya 
menghadirkannya dengan 
4 nomor, yaitu CN-01, CN-03, 
CN-05, dan CN-06. 

Tomica seri CN sempat 
membuat saya penasaran, 
begitu di tangan penasaran 
itu terjawab sudah, kenapa seri CN di jual di bawah harga Tomica reguler, 
penyebabnya yaitu:

-Tomica CN memiliki skala yang lebih besar, artinya dengan skala lebih besar 
barangnya semakin kecil dibandingkan dengan yang reguler, dengan demikian 
biaya dari bahan juga lebih kecil? (ini opini saya saja moga moga benar?!!!)
Nissan Z seri CN skala 1/62 berbanding dengan yang Reguler Nissan Z skala 1/57, 
Evo X seri CN skala 1/64 berbanding dengan yang reguler Evo X 1/61

-Dengan tidak adanya part yang tidak dapat dibuka, maka biaya produksi bahan 
casting lebih murah.

-Yang harus di perhatikan cat dari nissan Z seri CN kurang begitu bagus, coba saja 
buka kemasan plastik rata rata lengket dan menempel dengan plastik dipegang 
rada lengket, saya menghimbau untuk di simpan tidak dalam plastik maupun 
dalam tissue ( dibiarkan telanjang dalam dus dan di ganjal saja dengan bekas 
plastiknya).
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All About Tomica Forum
Mulai bulan Juli 2011, telah diadakan pemilihan Tomica Forum Contributing 
Member, baik pemilihan nominasi maupun pemilihan member yang berkontribusi 
berdasarkan suara dari member Tomica Forum sendiri. Pin button Contributing 
Member akan diberikan kepada member yang memiliki mayoritas suara dari para 
member. 
Setiap bulan maximum 3 Contributing Member yang dapat diajukan melalui vote 
dari para member.

Berikut daftar TF contributing member
July 2011
tominica
Vespa
mugen RR

August 2011
tjiang
michael lim
napster

September 2011
Abot
Alfa51
Lookman
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member dan kalangan umum.

Pin Button    Member Card

 

T-Shirt

Tomica Forum Merchandise
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Kenalan yuk dengan saya

Di edisi kali ini kami akan memperkenalkan profile seorang kolektor yang berlokasi di daerah 
Bandar Lampung, Sumatera Selatan. 

berikut bincang bincang dengan om Hartono

TF: sejak kapan mengenal dan koleksi tomica neh?
H : sebenarnya dari kecil sudah mengenal tomica, dan sering bermain dengan tomica sampai 
dikantongin kemana-mana. Mulai serius koleksi dimulai tahun 2008,karena banyak kenangan dgn 
tomica.

TF: tomica apa yg paling diminati?
H : tomica favorit saya adalah jenis mobil polisi terutama yg sedan, juga suka dengan varian Mazda 
Savanna GT, Toyota Prius, Nissan Skyline, bahkan Mitsubishi Canter Satellite Relay.

TF: Susah tidak mendapatkan tomica di kota BandarLampung?
H : Setahu saya tidak ada lagi yg menjual tomica di kota BandarLampung, dulu pernah ada tetapi 
peminatnya kurang karena harga yang lebih mahal dibanding merk lain.

TF: Apakah semua tomicanya terpajang? boleh share foto pajangannya?
H : Boleh. Tidak semuanya terpajang, yang laennya saya simpan saja di laci.

TF: Apa pesan dan kesan buat TF?
H : senang sekali bisa berpartisipasi di TF,semuanya ramah dan menyenangkan. Semoga TF makin 
dicintai dan makin banyak anggotanya, juga dikenal luas sampai ke luar negeri.

Hartono Kurniawan
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tomica limited ( first issue april 2001 )
pengulangan nya:
-#051 dan #130 Nissan fairlady Z 432 
-#009 dan #131 Toyota celica XX2800GT

Tomica Limited 10th Anniversary
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Catatan Redaksi 

Gathering Tomica Forum, diadakan 

setiap bulan pada minggu ke-dua, dia-

dakan di sekitar daerah Kelapa Gading, 

Jakarta Utara.

Setiap Gathering, diadakan acara jual 

beli diecast, khususnya adalah Tomica.
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terhadap produk Tomica, dengan membeli sticker di bawah ini :

Say No Tomica Piracy
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Tomica No.50 Lotus Exigo
Tomica No.73 Kobelco Rough
Tomica No.85 Toyota FJ 
Tomica No.54 Honda Civic
Tomica No.120 Nissan Leaf

Tomica Limited TL.132 Nissan 
Tomica Limited TL.133 Sileighty Rps 13 Ref
Tomica Limited TL.134 Honda NSX-R 
Tomica Limited TL.135 Nissan 
Tomica Limited Toyota 2000GT 2 Models
Tomica Limited 10 Th Anniverssary

What’s new tomica in Indonesia ?



Our Community

Facebook
http://facebook.com/tomicaforum

Twitter
http://twitter.com/tomicaforum

Events

TomicaForum 1st anniversary
see you there.

Next number...


