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Valitut profiilituotteet

Kampanja on voimassa 1. lokakuuta – 30. marraskuuta. Lisätietoja saat lähimmältä jälleenmyyjältäsi.  
Osta käytännölliset ja tyylikkäät profiilituotteet osoitteesta komatsuforest.fi/shop  

Alkuperäistuotekampanja
Lataudu syksyyn 
Haluatko latautua syksyn töihin? Meillä on menossa kampanja kestävistä Komatsu-
alkuperäisakuista sekä sateeseen, myrskyyn ja kylmään suunnitelluista voiteluaineista. Hyödynnä 
tilaisuus ja hanki lisäksi käytännöllisiä tuotteita ja lämmittäviä vaatteita verkkokaupastamme. 

Toivotamme sinulle hyvää syksyn alkua.
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Hyödynnä tilaisuus ennen syksyä!

Alennus valituista syksyn profiilituotteista verkkokaupassa

Akut ja akkuvesi
Kestävyys on Komatsun alkuperäisakkujen avainsana. Ne on kehitetty kestämään erityisesti 
voimakkaita tärinöitä, joita esiintyy epätasaisessa maastossa ajettaessa ja vaativissa 
työolosuhteissa. Lisäksi niillä on erittäin hyvä syklipituus, eli kyky purkautua ja latautua pitkän ajan 
kuluessa. Tämä takaa varman sähkönsaannin, sillä akun käyttöikä pitenee.
Komatsu BW on tislattu ja deionisoitu akkuvesi, joka varmistaa akun optimaalisen toiminnan 
ja käyttöiän verrattuna tavalliseen veteen, joka voi vahingoittaa akkukennoja.

Reppu
Onko kaikki mukana? Komatsu-repussa on kaikki pehmustetusta 
tietokonelokerosta vedenpitävään matkapuhelintaskuun ja käteviin sivutaskuihin 
vesipulloille. Selkäosan pehmusteen ansiosta reppua on mukava kantaa.

Huppari
Tämä huppari yllä on paljon helpompi nauttia syksyn vaihtelevista säähaasteista. 
Se on lämmin, pehmeä ja mukava, juuri niin kuin hupparin pitääkin olla, ja siinä on 
resorit helmassa ja hihansuissa.

Termos
Komatsun mattamusta termos on ystävä, 
johon voi luottaa. Siihen mahtuu 0,5 litraa 
haluamaasi juomaa, jonka haluat pitää 
lämpimänä seuraavaan taukoon asti.

Alushousut
Syksyn saapuessa sisäpuolella 
on yhtä paljon merkitystä kuin 
ulkopuolellakin, kun puhutaan 
vaatteista. Siksi Komatsu tarjoaa 
alushousut, joissa viihdyt.

Voiteluaine VGC1
Metsäkoneiden vaativaan työympäristöön kehitetty VGC1 hylkii 
tehokkaasti vettä ja antaa vahvan suojan korroosiota vastaan. Se ei tartu 
kiinni pintaan, vaan voitelee varmasti ja luotettavasti myös todella märissä 
olosuhteissa. Samalla se kestää erinomaisesti iskukuormia. Tuloksena on 
voiteluaine, joka maksimoi Komatsu-koneesi suorituskyvyn.

Voiteluaine VGC1 Winter 
Erityiseti kylmiin olosuhteisiin kehitetty voiteluaine pitää tuotannon 
korkealla tasolla myös talvella. Se on juoksevampaa alhaisissa 
lämpötiloissa ja sillä on erittäin hyvä vedenkestävyys ja tarttuvuus. Lisäksi 
se takaa vahvan korroosiosuojan ja kestää raskaitakin kuormia. Toisin 
sanoen todellinen voiteluaine talveen.
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