
Campanha
Outono / Inverno 2021

Válida de 01.11.2021 a 31.01.2022

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

GRÁTIS
Receba massa

O Inverno está a chegar!
Prepare a sua máquina para o inverno e faça agora a 
manutenção necessária, nas condições mais favoráveis.
Por exemplo, na revisão das 500 horas, da PC130 à 
PC290 ou da WA150 à WA480:
•  Mudança de filtros, o-rings e outras peças, de acordo 

com o Manual de Operação e Manutenção
• Afinação das correias
• Inspeção da máquina

(Válido para mão-de-obra. Filtros, lubrificantes e deslocações excluídos.)

a partir de 260 € 
Oferta especial

Revisão das 500 horas



Quantidade Descrição Ref.
5 litros Liq radiador 5l KC-05 a partir de 18,00 €
20 litros Liq radiador 20l KC-20 a partir de 65,00 €
60 litros Liq radiador 60l KC-60 a partir de 190,00 €
210 litros Liq radiador 210l KC-210 a partir de 620,00 €

35 €
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 €
WB-5 Escova limpa vidros 42N-54-18180 a partir de 35,00 €

Escovas limpa-para-brisas

70 €
A partir de

Kits de manutenção 
Oferta especial para máquinas menos recentes!
Os kits de manutenção Komatsu incluem todas as peças necessárias  
para a manutenção das 500, 1000 e 2000 horas de serviço.  
Os kits são fornecidos a preço mais baixo do que o conjunto das peças 
individuais.

Modelo Kits (500 h) Ref.
PC14MR-3 Kit Manut PC18 MK-U-0020-01 a partir de 75,00 €
WA380-6 Kit Manut PC228 MK-C-0056 a partir de 70,00 €
WA470-7 Kit Manut WA470-7 MK-C-0084 a partir de 400,00 €
D65E-16 Kit Filtros D65-16 MK-C-0041 a partir de 200,00 €
WB93R-5 Kit Manut WB93/WB87-5 MK-U-0001 a partir de 220,00 €

-5 %
Oferta promocional

Anticongelante Komatsu



a partir de 79 €
Oferta especial

Promoção especial no ar condicionado 

Trabalhe confortável!
O inverno 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

(Filtro e deslocação excluídos.)

Mudança de vidros  
e para-brisas
Instale um vidro novo Komatsu  
a um preço competitivo. 
Consulte-nos!

de 5 %
Oferta desconto adicional

40 %
Poupe até

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

Modelo Reman Ref.
PC210-7 Alternador RM600-861-6410 a partir de 515,00€
WA470-6 Alternador RM600-825-5221 a partir de 830,00 €
HD785-7 Alternador RM600-825-9332 a partir de 1740,00 €

Inspeção visual gratuita

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

O VPS analisará os seguintes pontos :
• Condição geral da máquina
• Desempenho do equipamento
• Lubrificantes
• Condição do motor
• Consumo de combustível



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 01.11.2021 a 31.01.2022. Não acumulável com outras campanhas em vigor.

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 · N.º grátis 800 205 577 
marketing@cimertex.pt · www.cimertex.pt

Porto - Leiria - Lisboa - Aljustrel - Funchal - Luanda (Angola) -  
Praia (Cabo Verde) - Bolonha (Itália)

Preveja o futuro!
Saiba o que se passa a tempo! Preveja a restante vida útil do material 
de rastos, usando equipamento de diagnóstico de topo:
• Medição de rastos
• Relatório de desgaste
• Estimativa da vida útil restante
• Recomendação técnica
Em caso de pedido específico, terá o custo de 71,00 € da mão-de-
obra (deslocações excluídas).

GRATUITO!
Quando executado como serviço complementar:

Poupe nos custos!
Use recondicionado

Blocos armados Komatsu
Os blocos armados Komatsu são recondicionados de fábrica, em 
que todo o upgrade crítico está 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


