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www.komatsuforest.lv
Cenas norādītas BEZ PVN.

Precīzu cenu konkrētai tehnikai lūdzam noskaidrot pie SIA Haitek Latvia rezerves daļu speciālistiem.

Sortiments atbilst ne tikai Komatsu,
bet arī citu ražotāju meža tehnikai.

·  JAUNI NAŽI - izdevīgs piedāvājums
·  JAUNA ĢEOMETRIJA - vieglāka koka padeve caur galvu
·  UZLABOTA EFEKTIVITĀTE - augstāka ražība

Ar gaisa kompresora palīdzību vieglāk veikt apkopes, attīrot apkopes 
mezglus vai remontējamo vietu no ražošanas pārpalikumiem, 
skaidām un putekļiem, turklāt to izdarīt var ātri un ērti!

KOMPRESORA iekārta un montāža 820 eur*
Jūsu ieguvums 100 eur!
*cenā nav iekļauti transporta izdevumi izbraukumam pie klienta!

MARTĀ UN APRĪLĪ

Salona kopšanas līdzekļiem un sēdekļa 
pārvalkiem -10% atlaide!

-10%

JAUNUMS

HARVESTERA DARBA GALVAS

·  Degvielas ietaupījums
·  Klusāki un mazākas vibrācijas
·  Augstāka ražība

KOMATSU C93 RUĻĻI

·  Tapas no 132 eur
·  Ekspanderi no 230 eur

HARVESTERU UN FORVARDERU
VIDUSSAVIENOJUMU TAPAS UN EKSPANDERI

AKCIJA

KOMATSU C93 AUGŠĒJIE ATZAROŠANAS NAŽI

SAZINĀTIES AR
SPECIĀLISTU

JAUNUMS

GAISA KOMPRESORS
KOMATSU MEŽA MAŠĪNĀM

820
EUR
920 EUR

rerenars@haitek.lv
+371 26181828



SIA “Haitek Latvia” ir oficiālais mežizstrādes tehnikas 

zīmola “KOMATSU” pārstāvis Latvijā kopš 2016. gada 

jūnija. Uzņēmuma prioritāte ir mežizstrādes tehnikas 

īpašnieku vajadzībām piedāvāt piemērotākos risinājumus kā 

tehnikas iegādē, tā rezerves daļu piedāvājumā un servisa 

pakalpojumos. Uzņēmumam ir daudzu gadu pieredze ne 

tikai Latvijas, bet arī starptautiskā mežsaimniecības 

tirdzniecības arēnā, veidojot stabilas, uzticamas un 

ilgstošas attiecības ar darījumu partneriem.

SIA “Haitek Latvia” ir stratēģiski laba atrašanās vieta pašā Latvijas sirdī – Lielvārdē. Uzņēmuma komandā 

ir nozarē pieredzējuši augsti kvalificēti darbinieki, kas spēj operatīvi rast risinājumus dažādām situācijām. 

Tehnikas apkope un remonts tiek veikts uzņēmuma servisa telpās Lielvārdē, Laimdotas ielā 25. 

Servisam ir pieejami pilnvērtīgi aprīkoti servisa izbraukumu mikroautobusi, lai būtu iespēja

operatīvi sniegt tehnisko palīdzību cirsmā vai citā klienta teritorijā.

Individuāli risinājumi mežizstrādes tehnikas īpašniekiem
(jaunas Komatsu mežizstrādes tehnikas tirdzniecība)

Komatsu mežizstrādes tehnikas garantijas apkopes un serviss

Citu mežizstrādes tehniku serviss

Rezerves daļas mežizstrādes tehnikai

Apmācības mežizstrādes tehnikas operatoriem

Lietotas mežizstrādes tehnikas atpirkšana un tirdzniecība

www.komatsuforest.lv



SIA Haitek Latvia
Laimdotas 25, Lielvārde, LV - 5070, Latvija
Tālr. 6200 5000, e-pasts: haitek@haitek.lv

www.komatsuforest.lv

TEHNIKAS TIRDZNIECĪBA
Agris Putniņš
agris.putnins@haitek.lv
+371 2613 1413

REZERVES DAĻAS
Renārs Boronovskis
renars@haitek.lv
+371 2618 1828

SERVISS UN TEHNISKAIS ATBALSTS
Andris Logins
serviss@haitek.lv
+371 2202 3000

APMĀCĪBAS
Mārtiņš Druka
martins@haitek.lv
+3712923 6849


