HUOLTO-OHJELMA KOMATSU -ASIAKKAILLE

Pidä uusi Komatsu – koneesi tuottavassa työssä
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Uusi korkealuokkaisia etuja
sisältävä tämän alan standardi

Lisääntynyt tehokkuus &
mielenrauha

Komatsu CARE™ on huolto-ohjelma,
joka on vakiovaruste useimmissa
uusissa Komatsu koneissa. Se kattaa
määräaikaishuollot, joista huolehtivat Komatsun kouluttamat asentajat
alkuperäisiä Komatsu -varaosia
käyttäen. Lisäksi riippuen koneesi
moottorista se tarjoaa laajennetun
huollon Diesel partikkelisuodattimelle
(KDPF) tai Komatsu hapetuskatalysaattorille (KDOC) ja Selektiivisen
Katalyyttisen Pelkistämiselle (SCR).
Halutessasi lisätietoja, ota yhteyttä
Komatsu maahantuojaan.

Komatsun seuraavan sukupolven
dieselmoottoriteknologia vähentää
päästöjä ja alentaa polttoaineen
kulutusta. Komatsu CARE™ antaa
sinulle mahdollisuuden käyttää uutta
S3B/S4 – kalustoasi mahdollisimman
tehokkaasti ja täysin luottavaisesti.

Paranna koneittesi Komatsu
CARE™ huolto-ohjelmaa
jatkotakuulla
Suojaudu odottamattomilta kassavirtaan vaikuttavilta kuluilta käyttämällä
hyväksesi jatkotakuuta. Jatkotakuita on 4 eri tasoa, joissa kaikissa
on lukuisia vaihtoehtoja takuuajan
pituudelle/käyttötunneille.

– ja käyttökustannukset alhaisina

KOMATSU CARE™ – VAKIOVARUSTEENA USEIMMISSA S3B JA S4 -MALLEISSA
Komatsun alkuperäiset öljyt ja huoltotarvikkeet 500, 1.000, 1.500 ja 2.000 käyttötunnin kohdalla tehtäviin
määräaikaishuoltoihin
250 tunnin ensihuolto, mikäli huolto-ohjelmassa
Määräaikaishuoltojen työveloitus
Komatsu pakokaasun partikkelisuodattimen (KDPF) puhdistus 4.500 h / 9.000 h / 5 vuoden takuu
Selektiivisen katalyyttisen pelkistysjärjestelmän (SCR) runkotakuu, jonka pituus on ensimmäiset viisi vuotta tai
9.000 käyttötuntia ja kaksi DEF-tankin puhdistusta S4 malleihin

PIDENNETYT VAIHTOEHTOISET TAKUUT
1. vuosi

Takuupalvelut

3. vuosi

4. vuosi

5. vuosi

6. vuosi

S3B/S4 vakiovaruste: Komatsu CARE™
5 vuotta / 9.000 h*
Takuu ja vaihtopalvelu sisältäen työveloitukset

KDPF
puhdistuspalvelut

Määräaikaishuoltopalvelut

2. vuosi

S3B/S4 vakiovaruste: Komatsu CARE™
3 vuotta / 2.000 h*
Sisältää huollossa tarvittavat osat ja
öljyt sekä työveloitukset

Vakiotakuu

Määräaikaishuoltosopimus
maahantuojan kanssa**

Valinnainen: Jatkotakuu**
Räätälöity jatkotakuuohjelma

* sen mukaan kumpi ensin täyttyy
** huoltosopimus- / takuuvaihtoehdot voivat olla yli 6 vuoden pituisia
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Komatsu CARE™
Anna asiantuntijoiden huolehtia siitä puolestasi!

Lisätietoja Komatsu CARE™ – ohjelmasta saat ottamalla yhteyden
omaan Komatsu maahantuojaasi

Komatsu kumppanisi:

Komatsu Europe
International N.V.

Mechelsesteenweg 586
B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)
Tel. +32-2-255 24 11
Fax +32-2-252 19 81
www.komatsu.eu
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