
Ponuda velja od 01.10.2020 do 31.01.2021

JESEN IN ZIMA 2020

ZIMA PRIHAJA!
Pripravite vaš stroj za zimo in opravite servise, 
ko bo stroj prost. Naročite redni servis na 500 
delovnih ur za tipe strojev od PC130 do PC290  
in WA150 do WA470:

 � Zamenjava čistilcev, tesnil ter ostalih delov  
v skladu z navodili o rednem vzdrževanju

 � Kontrola klinastih jermenov motorja in klime
 � Vključuje podroben pregled stroja

(Ponudba velja samo za storitev)

samo 200 € brez DDV
Posebna ponuda:

KUPITE 100 LITROV MOTORNEGA OLJA 
IN BREZPLAČNO PREJMITE ŠKATLO MASTI

BREZPLAČNO!
Pridobite mast

Z originalnim kakovostnim oljem Komatsu so intervali 
menjave do 2-krat daljši kot pri drugih znamkah. 

Kupite 100 litrov originalnega olja Komatsu in brezplačno 
prejmete 12 kartuš masti.

POSEBNA PONUDBA



GARNITURE ČISTILCEV ZA REDNI SERVIS 
POSEBNA PONUDBA ZA STAREJŠE STROJE!
Naveličani iskanja pravih filtrov za 500 - 1000 - 2000 ur 
redni servis? Zakaj ne bi preiskusili Komatsu garniture 
čistilcev za redni servis, ki so pripravljene tako, da 
vsebujejo vse potrebne dele za 500 ur servis. Dodatna 
prednost pa je tudi nižja cena kot posamezni deli. 

Model Kataloška številka Cena brez DDV
PC50MR-2 MK-U-0012-01 samo 52,00 €
PC88MR-8 MK-U-0028 samo 95,00 €
PC138US-8, PC138US-10 MK-C-0164 samo 58,00 €
PC210-8 MK-C-0176 samo 70,00 €
PC230NHD-8 MK-C-0292 samo 85,00 €
WA470-5 MK-C-0104 samo 120,00 €
D51-22 MK-C-0179 samo 68,00 €

52,00 €
Že od

Model Kataloška 
številka

Cena brez 
DDV

PC210-6/-7/-8, PC240-6/-7/-8 20Y-54-39450 samo 36,00 €
WA470-6, WA480-6, WA500-6 425-54-15250 samo 49,50 €
WA65-6 – WA90-6 421-56-H0S21 samo 41,50 €
PW98MR-6, PC88MR-6 21W-54-R1810 samo 25,00 €
Vsi rovokopači serije -5 42N-54-18180 samo 25,50 €

BRISALCI STEKEL

že od 25,00 €
Akcijska cena

KOMATSU  
HLADILNA TEKOČINA

Valumen Kataloška  
številka

Cena brez 
DDV

5 litrov KC-05 samo 11,50 €
20 litrov KC-20 samo 43,00 €
60 litrov KC-60 samo 123,00 €
210 litrov KC-210 samo 465,00 €

Posebna ponudba!

Predpripravljena hladilna tekočina 
za temperature do -37°C.



GUMI GOSENICE
Gumijaste gosenice Komatsu so prva izbira za  

zagotovitev nemotenega delovanja vašega  
Komatsu stroja, hkrati pa  

nudijo odličen oprijem  
in največjo vzdržljivost.

Zagotovljeno!
Do 20% daljša življenska doba

Model Kataloška številka Cene brez DDV
PC14R-2HS / -3HS KGK230635 samo 210,00 €
PC88MR-6 /-8 /-10 KGK45074N samo 1400,00 €
PC55MR-5 KGK40074N samo 885,00 €

Vključuje brezplačno montažo!

*  Samo za obstoječe žlice z vgrajenimi zobmi drugih proizvajalcev ob naročilu 
celotne garniture (nosilec, zob in varovalka).

Zamenjajte zobe na vaši žlici in  

prejeli boste nosilce zob brezplačno!

ZMANJŠAJTE STROŠKE GORIVA 
– Z Kmax!
Revolucionarni Komatsu sistem zob za bagre 
in nakladače.

 � Nižja poraba goriva zahvaljujoč boljšemu 
prodiranju

 � Varna zamenjava zob brez uporabe kladiva
 � Varovalke zob za ponovno uporabo
 � Vrtljiv zob

Prihranite denar!
Naročite obnovljenega

KOMATSU OBNOVLJENI BLOKI MOTORJEV
Komatsu tovarniško obnovljeni bloki motorjev z vsemi 
kritičnimi nadgradnjami, ki ustrezajo strogim standardom 
OEM. Zanje je podprta enaka garancija kot za nove dele in 
ponujajo stroškovno učinkovito rešitev za popravila.

 � Krajši čas popravila
 � Veliko daljša življenjska doba
 � Varna in zanesljiva rešitev
 � Kakovost enaka novim delom
 � Dolgoročno ceneje

ZAMENJAVA STEKEL
Naročite novo steklo za vaš Komatsu stroj ob 
promocijski ceni.
Pokličite nas za posebno ponudbo!

10%
Privarčujte



Model Opis Kataloška številka Cene brez DDV
PC210-7 Alternator RM600-861-6410 samo 300,00 €
PC210-8 Zaganjač RM6738-82-6810 samo 735,00 €
WA470-6 Alternator RM600-825-5221 samo 510,00 €

Rovokopači  
serije -5 Alternator RMEA504060771 samo 440,00 €

Izdelki Komatsu Reman so podvrženi obsežnim 
preizkusom zmogljivosti, da vam zagotavljamo 
kvaliteto novega in popolno garancijo.
Prihranite do 40% v primerjavi z novimi!

NAMESTO POPRAVILA 
RAJE NAROČITE OBNOVLJENEGA!

40 %
Prihranite do

Z kvalitetnimi zmesmi gume, kovano kovinsko osnovo  
in z dvosmernim vzorcem tekalne plasti, Komatsu 

gumijaste plošče nudijo visoko trpežnost z  
nizkim nivojem hrupa in zmanjšano  

stopnjo vibracij.
Te gumijaste plošče so enostavne  

za namestitev in zamenjavo  
z različnimi velikostmi za  

bagre od 2,5 do 14t.
Kovinske plošče  

niso potrebne.

KOMATSU GUMI PLOŠČE GOSENIC 
ZA BAGRE

RABLJENI STROJI
Razmišljate od nakupu rabljenega stroja? Potem ga kupite 
pri nas, samo vaš pooblaščeni Komatsu zastopnik vam 
lahko ponudi kvaliteten rabljen stroj.

Celotna ponudba rabljenih strojev na povezavi: 
https://kuhn.si/sl/building-machines/used-machines

Kuhn d.o.o. 
Blatnica 1 
1236 Trzin

e-pošta: kuhn-office@kuhn.si 
internet: www.kuhn.si 
telefon: 01 / 56 22 271

Servis in skladišče rezervnih delov: Videm 1a, 1262 Dol pri Ljubljani 
Odprto: Ponedeljek – Petek od 8:00 – 16:00

Če ni navedeno drugače, so vse cene na posamezen stroj, brez potnih stroškov in DDV. Zaloga oglaševanih artiklov je omejena. Promocijske ponudbe veljajo od 01.10.2020 do 31.01.2021

d.o.o. www.kuhn.si


