
Campanha 
Verão 2021

Todas as ofertas são válidas de 01.06.2021 a 31.08.2021

Kits de manutenção
Oferta especial para máquinas menos recentes!
Os kits de manutenção Komatsu incluem todas as peças necessárias para a 
manutenção das 500 - 1.000 - 2.000 horas de serviço. Os kits são fornecidos a 
preço mais baixo do que as peças individuais.

Material de Rastos: Campanha Flex/Full 
Caso necessite de um conjunto de rastos completo ou de apenas um jogo de correntes, por favor 
consulte-nos  para  preço e disponibilidade! 
FLEX SET: encomenda de um jogo de correntes e outro componente para a mesma máquina.
FULL SET:  encomenda de um rasto completo  ( jogo de correntes, roletes inferiores, roletes 
superiores, sprockets, rodas de guia e kit de parafusos e porcas) para o mesmo modelo de máquina.

Exemplo FLEX SET:

70,00 € 
A partir de 

Modelo Kits Ref.
PC14MR-3 KIT MANUT PC18 - 500H MK-U-0020-01 a partir de  70,00 €
WA380-6 KIT MANUT PC228 - 500H MK-C-0056 a partir de  70,00 €
WA470-7 KIT MANUT WA470-7 - 500H MK-C-0084 a partir de  400,00 €
D65E-16 KIT KILTROS D65-16 500H MK-C-0041 a partir de  200,00 €
WB93R-5 KIT MANUT WB93/WB97-5 500H MK-U-0001 a partir de  220,00 €

Modelo Ref. Descrição Qtd

D61EX/PX-23
D61EX/PX-24

13G-32-00302 Jogo de Correntes 1
13Y-32-00034 Kit Parafusos e Porcas (30) 13
13Y-32-00034 Roda de Guia 2
134-30-01021 Roletes Inferiores, Simples 12
134-30-01031 Roletes Superiores, Duplos 4
134-30-01040 Roletes Superiores 4
134-27-15210 Segmentos de Sprocket 18

Modelo Ref. Descrição Qtd
D61EX/PX-23 13G-32-00302 Jogo de Correntes 1
D61EX/PX-24 13Y-32-00034 Roda de Guia 2

Exemplo FULL SET:



Compre 5 baldes de óleo e receba 
GRÁTIS 1 embalagem de massa
A qualidade superior do óleo Komatsu permite intervalos de mudança  
2 vezes mais longos que os óleos de outras marcas.
Compre 100 litros de óleo Komatsu e receba GRÁTIS 1 caixa de  
12 cartuchos de massa lubrificante.
 

Exclusivamente para baldes usados, que estejam equipados com material 
de desgaste não-Komatsu. Implica a compra de sistemas completos 
(adaptador, luva e cavilha). Não acumulável com outras campanhas que 
estejam eventualmente já em curso.

Reduza custos de combustível com 
material de desgaste Komatsu! 
O revolucionário sistema de luvas Komatsu para escavadoras e pás carregadoras:                                                                                                        
• Reduza custos de combustivel através de uma melhor penetração
• Mudança das luvas rápida e segura
• Cavilha reutilizável
• Luva reversível e auto afiável

Blocos armados Komatsu
Os blocos armados Komatsu são recondicionados 
de fábrica, em que todos os upgrades criticos estão 
de acordo com os mais elevados padrões de origem. 
Possuem a mesma garantia de um componente novo 
e oferecem uma solução com um custo muito mais 
competitivo.

• Menor tempo de imobilização
• Maior vida útil
• Solução segura e fiável
• Qualidade igual à do componente novo
• Menor custo no longo prazo

Poupe nos custos!
Use recondicionado

Oferta limitada - mude já!
Receba grátis os adaptadores                                                                                                              

Receba massa 
Komatsu GRÁTIS



Preveja o futuro!                                                                                                                   
Saiba o que se passa a tempo! Preveja a 
vida útil restante do material de rasto, 
usando equipamento de  diagnóstico 
de topo: 
• Medição de rastos
• Relatório de desgaste
• Estimativa da vida útil restante
• Recomendação técnica

apenas 69,00 € 
mão-de-obra  (deslocações excluídas)

Oferta especial

35,00 €
A partir de 

Modelo Kits Ref.
PC210-6/-7/-8, PC240-6/-7/-8 ESCOVA LIMPA VIDROS 20Y-54-39450 a partir de 50,00 €

WA470-6, WA480-6, WA500-6 ESCOVA LIMPA VIDROS 425-54-15250 a partir de 70,00 €

WA65-6, WA90-6 ESCOVA LIMPA VIDROS 421-56-H0S21 a partir de 55,00 €

PW98MR-6, PC88MR-6 ESCOVA LIMPA VIDROS 21W-54-R1810 a partir de 35,00 €

WB93/97-5 ESCOVA LIMPA VIDROS 42N-54-18180 a partir de 35,00 €

Escovas Limpa-Para-Brisas

apenas  95,00 €   
(não inclui materiais, peças, deslocação e IVA)

Oferta especial 

Promoção especial no ar condicionado 

Ponha-se ao fresco!
O verão está a chegar. Aproveite a nossa 
promoção especial:
• Verificação do ar condicionado
• Mudança do filtro do ar condicionado
• Teste de desempenho
• Inspeção visual da máquina

Garantida
Vida útil 20% mais elevada! 

Rastos com duração ultra-elevada
O rasto ultra-durável HD-AIR, para buldozeres D65, proporciona uma  
vida útil 20% superior à dos rastos da concorrência.

Apenas para máquinas Komatsu equipadas com rastos não genuínos.
Por favor peça mais detalhes à Cimertex.



Inspeção visual
Caso possua 5 ou mais equipamentos Komatsu, 
combine com o seu VPS uma visita de inspeção 
que permita  conduzir ao melhor desempenho 
das suas máquinas Komatsu.

O VPS realizará uma inspeção  visual:
•  Condição geral da máquina
•  Desempenho do equipamento 
•  Consumo de combustível
•  Condição do motor
•  Lubrificantes Grátis!

Salvo indicação em contrário, todos os preços entendem-se líquidos, por máquina, excluindo custos de deslocação e IVA.  
A disponibilidade de stock dos produtos abrangidos por esta promoção é limitada. Campanha válida de 01.06.2021 a 
31.08.2021. Não acumulável com outras campanhas em vigor.

Recondicionado não é reparado!
Os produtos Komatsu Reman são sujeitos a extensos testes, de modo a 
poderem proporcionar um desempenho como novo e oferecerem total 
garantia. Poupe até 40% do custo de um componente novo!

Modelo Reman Ref.
PC210-7 Alternador RM600-861-6410 a partir de 470,00 €
WA470-6 Alternador RM600-825-5221 a partir de 790,00 €
HD785-7 Alternador RM600-825-9332 a partir de 1.750,00 €

40%
Poupe até  

Não corra riscos desnecessários. 
Dispomos de uma vasta rede de locais 
onde se pode aconselhar, para qualquer 
produto ou solução Komatsu. A Cimertex 
está presente no Porto, Leiria, Lisboa, 
Aljustrel e Funchal. Através da rede de 
agentes autorizados, pode encontrar as 
mesmas soluções nos distritos de Vila Real, 
Braga, Guarda e Açores.

Cimertex · Rua do Abade Mondego, 165  
4455-489 Perafita - Matosinhos

Tel. +351 220 912 600 · Nº verde. 800 205 577 
marketing@cimertex.pt · www.cimertex.pt
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