
Sinulle ja koneellesi

Kevätkampanja
Nyt kun ollaan siirtymässä kohti lämpimämpiä aikoja, Komatsu Forest haluaa tehdä 
kuljettajan olon mukavaksi ja koneen hoitamisesta entistä helpompaa. Siksi tarjoamme 
syöttöpyöriä, nesteitä ja öljyjä sekä joitakin vuodenaikaan kuuluvia profiilituotteita 
kampanjahintaan. Olet varmasti valmiina ottamaan kevään vastaan? 

Kampanja on voimassa maalis-, huhti- ja toukokuun 2022 tai niin kauan kuin varastoa riittää. Pyydä lisätietoja 
lähimmältä jälleenmyyjältä. Profiilituotteemme löydät myös verkkokaupasta osoitteesta komatsuforest.fi/shop
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Syöttöpyörät

10%
alennus

Tuotenro: 5267705, 5272889, 5226223, 5296786, 5083831, 5083830, 5352076, 
5352073, 5285882, 5285881, 5253197, 5253196, 5352077, 5352075, 5352074, 
5331214, 5331213, 5270468, 5270467, 5204759, 5204728

Kuten kaikki metsäkoneenkuljettajat hyvin tietävät, sopiva syöttöpyörä on erittäin 
tärkeä osa työskentelyn sujuvuuden, tarkkuuden ja tuottavuuden kannalta. Tämän 
kevään ajan meillä on kampanjahinnat syöttöpyörille, mikä tarjoaa loistotilaisuuden 
niiden vaihtamiseen. Mikä on sinun ja koneesi tilanne?

T-paita, shortsit, vesipullo ja aurinkolasit
T-paita miehille tuotenro: PR02492-PRO2499  |  T-paita naisille tuotenro: PRO2484-PRO2491 
Shortsit tuotenro: PR02032-PRO2040 
Vesipullo tuotenro: PR02510 
Aurinkolasit tuotenro: PR01742

Kevään kampanjahinnat muutamille tuotteille, jotka sopivat sekä työhön  
että vapaaaikaan. Miten olisi esimerkiksi t-paita pehmeästä, kierrätetystä 
polyesterista ja mukavat joustavat shortsit? Entä edellisiin sopivat  
aurinkolasit 100 % UV 400 -suojalla tai näppärä puolen litran vesipullo?
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Tuulilasinpesuaine tiiviste SW
Tuotenro: 5276061, 10 % alennus

Joutsen-merkitty bioetanoli pohjainen tuulila-
sinpesuainetiiviste, joka ei jätä kalvoa ikkunan 
pintaan.

Tuulilasinpesuaine OWC
Tuotenro: 5244846, 10 % alennus

Valmiiksi sekoitettu tuulilasinpesu aine, joka 
on hyväksytty käytettäväksi polykarbonaat-
ti-ikkunoiden pesuun.

Nesteet
Komatsu ADB
AdBlue
Tuotenro: 5208130, 10 litraa

Komatsun vaatimukset 
täyttävä AdBlue vähentää 
dieselmoottorin haitallisia 
typpioksidipäästöjä ja on 
käsitellessä turvallinen  
terveydelle ja ympäristölle.

Puunmerkintäväri 
CM GEN II
Punainen tuotenro: 5345570 
Sininen tuotenro: 5345571

Erikoismerkintäväri, joka tarttuu katkaisu-
pintaan sen sijaan, että se tunkeutuisi tukkiin. 
Vesi ei huuhtele merkintäväriä katkaisupinnalta, 
vaan se pysyy näkyvissä useita kuukausia.

Lavallinen, 60 kpl, 10 litran 
merkintävärikanistereita, kotiin 
toimitettuna, punainen tai sininen

Sahaketjuöljy 
SCO Natura
Tuotenro: 
5304274, 20 litraa, 10 % alennus 
5304275, 200 litraa, 5 % alennus

Ympäristöystävällinen sahaketjuöljy 
ympärivuotiseen käyttöön. Öljyllä on 
hyvä tarttuvuus ja voitelukyky myös 
alhaisissa lämpötiloissa.

Koneenpesuaine MW
Tuotenro: 
5276062, 5 litraa, 10 % alennus 
5276063, 200 litraa, 5 % alennus  

Erittäin tehokas koneenpesuainetiiviste, joka 
liuottaa öljyn ja muun rasvaisen lian herkkiä 
komponentteja vahingoittamatta.

5-10%
alennus
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1349 €
Kysy 

tarjous! sis. alv 24 %


