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Komatsu 2020
ir klāt!
Ilgtspējīga jauda. Augsta produktivitāte.

Pelnošākai darba dienai
Visā pastāvēšanas vēsturē “Komatsu” dzinējspēks ir bijis mežistrādes
tehnikas ekspluatācijas atvieglošana. Mūsu dedzīgā tehnoloģiju
apzināšana un praktiskā pieredze nodrošina unikālu zināšanu kopumu.
Mēs balstāmies uz pastāvīgu nepieciešamību uzlabot savus produktus
un pakalpojums, ko skaidri apliecina 2020. gada modeļi.

Operators tūlīt pēc sēšanās kabīnē ievēros uzlabojumus vadības ierīcēs, tomēr mēs esam droši, ka līdz ar
tehnikas ekspluatācijas sākšanu atklāsies vēl vesels
klāsts ar uzlabojumiem – kā nelielu, tā visai nozīmīgu.

uzlabojuši priekšējās lāpstas konstrukciju un nodilumizturību, komplektējuši garākas logu tīrītāju slotiņas uz sānu logiem un novērsuši atspīdumu no kravas
nodalījuma režģa.

Sākumam jāmin, ka mums ir pilnīgi jauni dzinēji ar
daudziem uzlabojumiem, tostarp, jaunā uzlabotā
izmešu samazināšanas "AdBlue" sistēma, jauna izplūdes sistēma un vārstu hidrokompensatori. Papildus
jaunums ir vadības sistēma "MaxiXT" – tehnikas "nervu sistēma", kurā iekļauti gudri risinājumi un jauninājumu klāsts produktivitātes uzlabošanai kā šobrīd, tā
nākotnē.

Līdz ar to klients joprojām saglabā galveno uzmanību
mūsu uzņēmuma filozofijā ne tikai tehnikas izstrādes,
bet arī ekspluatācijas fāzē. Izvēloties "Komatsu" tehniku, klients un tehnika saņem labākās rūpes, neatkarīgi
no tā, vai tas attiecas uz ātru rezerves daļu sagādi,
vai augstas kvalifikācijas tehniķu nodrošinājumu, lai
iespējami īsā termiņā panāktu tehnikas atgriešanos
darba ierindā.

Mūsu harvesteriem ir uzlabota bezceļu manevrētspēja ar vēl augstāku klīrensu, lielāku piedziņas jaudu
un stūres servopastiprinātāju. Harvesteru operatori
novērtēs arī pārdomāto sīklietu novietņu izvietojumu,
kā arī praktiskās iezīmes, kā piemēram – pārnēsājamu
lukturi apkopju atvieglošanai tumšā laikā.

Papildus tam, mēs "Komatsu" uzskatām, ka tehnikas
lietotājam ir jāstrādā ar augstu rentabilitāti visā tehnikas darbmūža laikā. Mūsu tiešsaistes serveros balstītie pakalpojumi pārvērš veicamo darbu no smaga
uz atjautīgu un gudri paveiktu. Jaunais pakalpojums
"MaxiVision" palīdz vizualizēt un plānot mežistrādes
darbus, lai tos būtu iespējams paveikt ar ilgtspējīgām
metodēm un vienlaikus augstu produktivitāti.

Savukārt forvarderi jaunajā modeļu gadā saņem "SpeedShift", kura kopā ar jauno elektrisko ministūri palīdz
operatoram nonākt vajadzīgajā vietā ātrāk un komfortablāk. Mēs esam ieviesuši uzlabojumus arī
nelielās, bet būtiskās detaļās, kā, piemēram,

Šī brošūra satur informāciju par mūsu tehnikas jauno
modeļu uzlabojumiem un iespējām, kas izstrādāti
lietotāja ikdienas atvieglošanai.

Komatsu

2020

Jaunumi harvesteru segmentā
un “Komatsu” priekšrocības
“Komatsu” harvesteri ir plaši pazīstami pateicoties to stabilitātei. Tie ir projektēti
augstas produktivitātes nodrošināšanai visos mežistrādes uzdevumos.
“Komatsu” 2020. gada modeļi ir uzlaboti vairākās jomās, tā, piemēram,
uzlabojumi labākai bezceļu manevrētspējai un augstākam operatora komfortam.
Produktivitāte

Draudzīga lietotāja saskarne

1. Atbilstoša darba galva paredzētajiem mežistrādes
darbiem nodrošina nevainojamu rezultātu ik reizi.

16. Pārbaudīts, augsti ergonomisks un uzticams kabīnes
koncepts.

2. Jaudīgs paralēlās darbības manipulators nodrošina
optimālu celtspēju un 360 grādu darba zonu.

17. Klusa, komfortabla darba vide.

3. Hidrauliskā vadības sistēma padara iespējamu
vienlaicīgu un saskaņotu manipulatora, darba galvas un
transmisijas darbību.

19. Jaunums! Vadības sistēma "MaxiXT" jeb tehnikas "nervu
sistēma" ar plašu viedo tehnoloģiju klāstu produktivitātes
uzlabošanai kā šobrīd, tā arī nākotnē.

4. Unikālā trīs sūkņu sistēma nodrošina augstu
produktivitāti ar zemu degvielas patēriņu.

20. Rokas vadības sviras, pedāļi un biežāk lietotās pārējās
vadības ierīces ir viegli un ērti sasniedzamas.

5. Darba hidraulika ar augstu plūsmas kapacitāti
paaugstinātai produktivitātei.

21. Jaunums! Paplašināta sīklietu novietne kabīnes
aizmugurē.

6. Jaunums! Jauns dzinējs (Stage V).

22. Jaunums! Akumulatora statusa monitorēšana sistēmā
"MaxiXT". Opcija.

7. Jaudīgs dzinējs nodrošina maksimālu jaudu un griezes
momentu pie zemiem dzinēja apgriezieniem – optimāli
kustībai pa bezceļu, vienlaikus saglabājot nevainojamu
degvielas ekonomiju.
8. Hidrostatiskā sistēma nodrošina efektīvu pieejamās
dzinēja jaudas lietojumu, kā rezultātā tiek iegūts zemāks
degvielas patēriņš.
9. Kabīnes pagrieziena sistēma ar tiešo piedziņu nodrošina
tādas priekšrocības kā plūdenas, precīzas kustības,
zemu trokšņu līmeni kabīnē un integrētu fiksācijas
sistēmu.
10. Jaunums! Kardānvārpstas blīvējums vidus savienojuma
mezglā.
11. Jaunums! Uzlabots priekšējā tandēma un rāmja
savienojums.
12. Jaunums! Palielināts vilces spēks – uzlabota bezceļu
manevrēt spējā sarežģītā reljefā.
13. “Komatsu” koncepts piedāvā tirgū stabilāko harvesteri
ar unikālu, slodzi aprēķinošu stabilizācijas sistēmu, kas
saglabā stabilitāti pat uz stāvām nokalnēm.

18. Letilpīga kabīne ar lielisku pārredzamību visos virzienos.

23. Jaunums! Jauni pakāpieni, uzlaboti instrumentu novietņu
risinājumi, vairāk apgaismes ierīču novietnēs.
24. Jaunums! Jauna celmu apstrādes sistēma ar uzlabotu
funkcionalitāti. Opcija.
25. Lespējams tehniku aprīkot ar LED darba gaismām patiesi
lieliskam gaismas līmenim. Opcija.
26. Līmeņojoša kabīne nevainojamai ergonomikai un
pastāvīgi augstai pagrieziena jaudai.
27. Pašlīmeņojošā sistēma "Autolev Advanced" nodrošina
automātisku kabīnes amortizāciju, automātisku
līmeņošanu un komfortablu operatora darba vidi.
28. Ērta piekļuve ikdienas apkopes veikšana.
29. Jaunums! Automatizētā centrālā smērēšanas sistēma
tagad integrēta sistēmā "MaxiXT", bet smērvielu tvertnes
apjoms ir dubultots, tādējādi samazinot ikdienas apkopju
nepieciešamību. Opcija.

14. Balansējoši tandēmi augstam klīrensam un komfortablam
darbam.
15. Jaunums! Uzlabots aizmugurējās ass savienojums ar
rāmi un augstāks slīpuma pārvarēšanas leņķis lielākam
klīrensam.
Sīklietu novietnes
Tagad vēl vairāk vietas.
Vieta pusdienām
Horizontāla, līdzena virsma
kabīnes aizmugurē ir lieliska
vieta kafijas krūzes novietošanai
pārtraukuma laikā.
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• Izstrādāta, balstoties uz "Komatsu" konceptu
• Tandēmi, kas spēj cilāties un pagāzties
• Lieliska caurgājība pat stāvās nokalnēs
• Iespaidīga stabilitāte
• Zems spiediens uz augsni ar mazu ietekmi uz dabu

Ergonomika
Vairākas jaunas LED gaismas
tehnikas apkopes atvieglošanai.
Pārnēsājams lukturis ar magnētu atvieglo darbu tumsā,
lai saskatītu visu nepieciešamo.

Lasiet vairāk par
MaxiXT 12 lpp

Komatsu S132
Modeļa uzlabojumi
• Pastiprināts rāmis
• "Constant Cut" sistēma
• Uzlabota garuma mērīšanas sistēma vēl precīzākiem mērījumiem
• Vienkārša un uzticama galva

Lielāka jauda ilgtspējīgai
produktivitātei
"Komatsu" tehnikai tagad ir jauni dzinēji, kas atbilst jaunākajai izmešu
ierobežošanas likumdošanai (Stage V). Tas sniedz arī daudz citas
priekšrocības, piemēram, pilnīgi jaunu "AdBlue" sistēmu, jaunu izplūdes
sistēmu un vārstu hidrokompensatorus. Neraugoties uz jauno, lielāka
izmēra dzinēja komplektāciju, mēs esam spējuši saglabāt nemainīgi slaidu
dizainu, lielisku pārredzamību un uzbūvi – līdz pat tehnikas riteņiem.
• "Komatsu" tehnikai ir jaudīgi dzinēji,
kas sniedz maksimālu jaudu un griezes
momentu pat pie zemiem dzinēja apgriezieniem. Tas mūsu tehniku padara
optimāli piemērotu bezceļa apstākļiem,
saglabājot zemu degvielas patēriņu.

• Jauna dzinēja un tā agregātu komplektācija (Stage V).

• Lieliska degvielas ekonomija.

• Jauna "AdBlue" sistēma.

• Robusta uzbūve un ilgs ekspluatācijas
darbmūžs sniedz zemas apkopes un
remonta izmaksas.

• Šļaukas un savienojumi kombinēti vienā apvalkā lielākai uzticamībai.

• Zems eļļas patēriņš.
• Pateicoties viedajai maināma ātruma
ventilatora vadībai, trokšņu līmenis tiek
ievērojami samazināts, neietekmējot
dzinēja jaudu.

• Hidrauliskie vārstu kompensatori – ietaupiet apkopju laiku un līdzekļus (Stage V).
• Uzlabots dzinēja eļļas radiators.
• Atvērta kartera ventilācija.
• Jauna izmešu pēcapstrādes sistēma (izplūdes sistēmā) ar DPF filtru (Stage V).

• Uzlabots "AdBlue" sistēmas tvertnes novietojums nozīmē īsākus cauruļvadus no
tvertnes līdz dozatoram.
• Mazāki cauruļvadu diametri atvieglo sistēmas drenāžu un samazina sala bojājumu
risku sūknim.
• Jauns "AdBlue" šķidruma uzpildes risinājums ar uzlabotu uzpildes vāciņa filtru un
uzpildes kontroli.

Forvarderu jaunumi un
"Komatsu" priekšrocības
Ražotāja "Komatsu" 2020. gada forvarderu modeļi sniedz augstu produktivitāti,
saglabājot stabilitāti pat smagākajos darba apstākļos. Līdz ar 2020. gada
modeļiem mēs nosakām arvien jaunu standartu operatora komfortam.
Produktivitāte

Draudzīga lietotāja vide

1. Ražotāja "Komatsu" risinājums nodrošina tirgū stabilāko
forvarderi.

14. Pārbaudīts, augsti ergonomisks un uzticams kabīnes
koncepts. Ietilpīga kabīne ar lielisku pārredzamību visos
virzienos.

2. Augstas ietilpības kravas platība ar augstu elastību (piemēram,
vairāki dažādi paplatinātāji, sānu balsti un atdalošie balsti)
padara iespējamu tehnikas pielāgošanu jebkuram forvardera
uzdevumam.

15. Vadības sistēma "MaxiXT" jeb tehnikas "nervu sistēma" ar
plašu viedo tehnoloģiju klāstu produktivitātes uzlabošanai kā
šobrīd, tā arī nākotnē.

3. Jaunums! Kravas režģis "FlexGate" tagad klāts ar matētu
krāsu atspīdumu samazināšanai no darba gaismām.

16. Klusa, komfortabla darba vide.

4. Izturīgas uzbūves manipulatori palīdz nodrošināt augstu
celtspēju un pagriešanas jaudu.

18. Rokas vadības sviras, pedāļi un biežāk lietotās vadības ierīces
ir viegli un ērti sasniedzamas.

5. Jaunums! Iespējams uzstādīt manipulatoru "145F" uz
"Komatsu" 855. Opcija.

19. Iespējams tehniku aprīkot ar LED darba gaismām patiesi
lieliskam gaismas līmenim. Opcija.

6. Hidrauliskā vadības sistēma padara iespējamu vienlaicīgu
un saskaņotu manipulatora, darba galvas un transmisijas
darbību.

20. Jaunums! Garākas logu tīrītāju slotiņas uz sānu logiem,
uzlabotai redzamībai visos laika apstākļos. Opcija.

7. Digitālā manipulatora vadības sistēma "SmartFlow" piešķir
manipulatora darbam augstāku precizitāti, sniedzot plūstošu
kravas pārvietošanu. Šādi augstvērtīgi pārvietošanas
rādītāji nozīmē mazāk nogurdinošu darbu maiņās, augstāku
produktivitāti, bet rezultātā – augstāku rentabilitāti. Opcija.
8. Jaudīgs dzinējs nodrošina maksimālu jaudu un griezes
momentu pie zemiem dzinēja apgriezieniem – optimāli kustībai
pa bezceļu, vienlaikus saglabājot nevainojamu degvielas
ekonomiju.

17. Jaunums! Uzlaboti sīklietu novietņu risinājumi kabīnē.

21. Jaunums! Jaunas LED gaismas satiksmei. Opcija.
22. Kabīnes amortizācijas sistēma "Comfort Ride" nodrošina
komfortablu operatora darba vidi, samazinot ārējo apstākļu
ietekmi, tādējādi uzlabojot produktivitāti.
23. Ērta piekļuve ikdienas apkopes veikšana.
24. Zems, slaidas konstrukcijas dzinēja pārsegs uzlabotai
redzamība.
25. Jaunums! Automātiska centrālā smērēšanas sistēma tagad
integrēta vadības sistēmā MaxiXT.

9. Jaunums! Jauns dzinējs (Stage V).
10. Jaunums! Aktīvā vārstu vadības spiediena kontrole augstākai
degvielas ekonomijai.
11. Hidrostatiskā sistēma nodrošina efektīvu pieejamās dzinēja
jaudas lietojumu, kā rezultātā tiek iegūts zemāks degvielas
patēriņš.
12. Jaunums! SpeedShift" sniedz operatoram iespēju
pārvietoties ar tehniku jebkurā ātruma diapazonā no 0 līdz
aptuveni 24 km/h, bezpakāpju ātrumu pārslēgšanai, kas
paaugstina produktivitāti un ekonomē degvielu. Opcija.
13. Balansējoši tandēmi augstam klīrensam un komfortablam
darbam.

Pārvietošanās
Jaunā ministūre sniedz
vairāk telpas kabīnē, samazinātu trokšņu līmeni
un augstāku vadīšanas
komfortu

Izturīgi manipulatori
Vieglas manevrētspējas, elastīga lietojuma celtņi bez traucējošiem izvirzījumiem aprīkoti ar
noturīgiem šļauku aizsargiem kā
uz teleskopiskās izlices, tā uz
"ProTec" celtņa gala

Uzticamība
26. Smērējams kardānvārpstas gultnis un blīvējums vidus savienojuma mezglā.
27. Robustas konstrukcijas rāmji ar vertikāliem tandēmu stiprinājumiem augstas slodzes izturībai.
28. Jaunums! Dzinēja un transmisijas apgriezienu aizsardzības sistēma -– pasargā būtiskākās komponentes
(piemēram, dīzeļdzinēju un hidrostatu) pret pārlieku lieliem apgriezieniem. Opcija.
29. Jaunums! Uzlabota priekšējās lāpstas konstrukcija ar uzlabotu nodilumizturību.
30. Jaunums! Uzlaboti tandēma gultņi 895 forvarderiem.
31. Jaunums! Uzlaboti un pastiprināti riteņu diski, paredzēti Nokian Forest King F2 710/45-26,5 riepām. Opcija.
32. Tirgū vadošais motora pārsega aizsargstienis. Opcija.
33. Jaunums! Divi papildus ugunsdzēšamie aparāti. Opcija.
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Sīklietu novietnes
Vairāk vietas mantu
uzglabāšanai kabīnē darba
dienas atvieglošanai

Lasiet vairāk par
dzinējiem 6 lpp

Mūsu kompaktie
forvarderi saņem
uzlabojumus ne mazāk
kā 59 dažādās jomās!
Atsauksmes no mūsu klientiem ir palīdzējušas mums vēl
vairāk uzlabot Komatsu 835 un 845 modeļus. Mūsu zināšanu
un pieredzes apvienojums sniedz lieliskus rezultātus ne mazāk
kā 59 dažādās tehnikas uzlabojumu jomās. Tālāk sniegta vien
dažu uzlabojumu uzskaite:

Augstas kvalitātes komponente

Uzlabota dzinēja programmatūra

• Veicot pastāvīgu produktu uzlabošanu, esam
veikuši to komponenšu nomaiņu, kuri neatbilda
mūsu kvalitātes standartiem. Jaunas un uzticamākas komponentes ieviestas, lai nodrošinātu
visaptverošu un augstu kvalitāti. Tas vēl vairāk
samazina dīkstāves laiku, ļaujot lietotājam koncentrēties uz ražošanu.

• Dzinēja programmatūra tiek pakļauta pastāvīgiem uzlabojumiem. Pašlaik lietotā programmatūra nodrošina mazāku atteiču laiku. Katalizatora attīrīšanas funkcija "Catalyst Cleanup"
ļauj veikt atgāzu katalizatora attīrīšanu pēc
brīdinājuma aktivizācijas, nesamazinot dzinēja
jaudu. Lai samazinātu dīkstāvi, to ieteicams
darīt vienlaicīgi ar tehnikas apkopi.

Paaugstināta manipulatora izturība

Uzlabojumi "FlexGate"

• Jaunas, uzlabotas konstrukcijas manipulatori,
paredzēti darbam īpaši augstas slodzes apstākļos. Mēs esam ieviesuši jaunu konstrukciju, kas
piedāvā vēl augstāku izturību un samazina materiālu nogurumu. Tas, savukārt, nozīmē izturīgākus
pacēlājus ar augstāku celtspēju.

• Ērtais "FlexGate" kravas režģis padara kravu
ielādi ērtāku, samazinot režģa daļu un pacēlāja
bojājumu risku. Režģim ir jauni, robusti stiprinājumi uzlabotai tā kvalitātei.

Jauni celtņa svari
• "ProTec" jeb kravas svaru sistēma, kas pilnībā
integrēta manipulatorā, piedzīvo tālākus uzlabojumus. Tagad tā ir vēl izturīgāka, sniedzot
uzlabotu koksnes svēršanas precizitāti. Uzlabota
svaru darbības uzraudzība un ražošanas kontrole
nodrošina augstvērtīgāku ekspluatāciju.

Uzlabota izmešu neitralizācijas
sistēma "AdBlue"
• Mēs darām visu, lai samazinātu mūsu klienta
dīkstāves. Lai uzlabotu kaitīgo izmešu attīrīšanas sistēmas "AdBlue" uzticamību, mēs
esam ieviesuši jaunas, izturīgākas šļūtenes
un savienojošos stiprinājumus. Papildus tam,
būtiski ir uzlabota sistēmas programmatūra. Mazāk dīkstāves nozīmē vairāk paveikta
darba. Gluži vienkārši –"AdBlue" sistēma tagad
ir krietni labāka.

SmartFlow
• Tirgū atjautīgākā un plūstošākā manipulatora darbība.
"SmartFlow" spēj nodrošināt tieši nepieciešamo hidraulikas plūsmu un spiedienu, jebkurā darba brīdī. Aktīvā
celtņa amortizācijas funkcija nodrošina precīzākas celtņa
kustības bez liekām kustībām. Tas ne tikai padara ātrāku
darba izpildi, bet arī nodrošina augstāku komforta līmeni
operatoram un zemāku degvielas patēriņu. Opcija.

Uzlabota kravas zona
• Nomainīts kravas kūleņu pamatnes materiāls, lai uzlabotu to izturību, īpaši
pārvietojot augstas masas koksni. Papildus tam, regulējamiem paplatinājumiem tagad ir jauns atsperojums, labākai to iestatītā stāvokļa fiksācijai. Tas
ļauj ticēt, ka mūsu pamatoti populārā kravas zona kļūs vēl populārāka.

Pastiprināts aizmugurējais rāmis
• Mazās klases forvarderi ir aprīkoti ar jauniem, blīvētiem un smērējamiem
vidus savienojuma kardāna gultņiem, kas nozīmē pagarinātu tā darbmūža
ilgumu. Forvarderiem izstrādāta jauna aizmugurējā rāmja konstrukcija.
Jaunā konstrukcija samazina materiāla nogurumu un uzlabo metinājuma
izturību. Augstas izturības rāmis pārliecinošai uzticamībai.

Komatsu MaxiXT
Nākotnes vadības un informācijas sistēma ir klāt jau šodien.
Vadības sistēma "MaxiXT" jeb tehnikas "nervu sistēma"
satur plašu viedu jauninājumu klāstu produktivitātes
uzlabošanai – kā šobrīd, tā arī nākotnē.
"MaxiXT" ir mūsu jaunā vadības sistēma
harvesteriem un forvarderiem. Tā ir viena no
modernākajām tirgū pieejamajām sistēmām
kopumā. Pateicoties šai jaunai sistēmai, mēs
esam gatavi nākotnei. Sistēma pilnībā aptver
sekojošas komponentes:
• Dzinēja un jaudas vadību;
• Transmisijas vadību;
• Manipulatora vadību;
• Galvas funkciju vadību;
• Tehnikas administrēšanu;
• Sistēma nodrošina lielisku produktivitāti,
elastīgumu un draudzīgu lietotāja saskarni.
Rezultātā tiek panākti lietderīgi pārskati un
ražošanas atsekošana, kā arī visas loģistikas
ķēdes pilnīga pārraudzība.

Paneļi
Jauni augstas apdares kvalitātes
vadības paneļi. Opcionāli
programmējami vadības paneļi
individuāli pielāgotai lietošanai.

Interfeiss
Jaunajai "MaxiXT" ir jauna, lietotājam draudzīga grafiskā vide.

Jaunās iespējas
• Kļūmju novēršanas instrumenti ļauj
uzskaitīt padotos signālus vieglākai kļūmju noteikšanai un remonta
atvieglošanai.
• Uzlaboti pogu paneļi.
• Elektriskā sistēma ar uzlabotiem
savienojumiem un barošanas blokiem
augstākai izturībai.
• Elektriskā ministūre aizvieto "Orbitrol"
stūri, kas padara iespējamu ātrāku
stūrēšanu, sniedzot vairāk vietas un
samazinot trokšņu līmeni kabīnē.

Ministūre
Jaunā "MaxiXT" padara iespējamu elektriskas
ministūres lietojumu. Papildus uzlabotam vadīšanas
komfortam, ministūre tāpat nozīmē plašāku un klusāku darba vidi kabīnē.

Rūpes par klientu

Būšana tuvumā, mierīgs prāts,
zināšanas, kvalitāte un augsta
profesionalitāte

Serviss, atbalsts un proaktīvās apkopes
Izvēloties "Komatsu", klienti nonāk labās rokās. Ražotāja mērķis ir padarīt lietotāja darba
dienu iespējami drošu un rentablu, kā arī brīvu no problēmām, neatkarīgi no darba veikšanas vietas pasaulē. Tas viss tiek apvienots mūsu klientu servisa programmas ”Customer
Care” ietvaros, ko garantē solījums, ka ikviens klients būs ieguvējs no "Komatsu" mežistrādes nodaļas investīcijām pētniecībā, produktu attīstībā, tehnikas apkopē, klientu atbalstā,
loģistikā un pakalpojumu inovācijās. Tagad darbs mierīgos apstākļos, neraizējoties par
servisa pieejamību, var kļūt par pašsaprotamu ikdienas sastāvdaļu.

Klienta rentabilitāte – mūsu mērķis
“Komatsu” koncentrējas uz klientu sekmīgu darbību visā tehnikas ekspluatācijas darbmūža ilgumā. Nākamajā atvērumā aprakstītas klientu servisa programmas "Customer Care"
priekšrocības. Vesels klāsts produktu un pakalpojumu, no kuriem katrs ir labākais tirgū, kas
kopumā sniedz nepārspētas izdevības klientiem.

Katru dienu, katrā darba vietā
Atrodoties "Komatsu" saimē, mūsu klientiem tiek sniegtas īpašas
priekšrocības, kas izpaužas ne tikai kā viss mūsu produktu un pakalpojumu
klāsts, bet arī kā mūsu apņemšanās nodrošināt visas mūsu klientu vajadzības.
Jūsu vajadzības ir arī “Komatsu” vajadzības. Mēs plaukstam tikai Jūsu
veiksmīgas darbības apstākļos, jo esam viena ģimene.

ProAct 2.0

Training

Mūsu apkopes līgums "ProAct 2.0" vienkāršo tehnikas uzturēšanu, nodrošinot mierīgu apkopju grafiku un
saglabājot augstu rentabilitāti. Klients iegūst uzticamu
tehniku un pilnīgu un visaptverošu pārvaldību par tās
tehnisko stāvokli un ekonomiskajiem aspektiem – tas
par fiksēti zemu cenu atbilstoši dzinēja darba stundu
skaitam. Papildus tam, programmā "ProAct 2.0" iekļautās tehnikas vienības tiek piedāvātas ar paplašinātiem
apkopju intervāliem (līdz 750 stundām), kas nozīmē
zemākas apkopju izmaksas un paaugstinātas ražošanas
jaudas. Programma "ProAct” 2.0" ir balstīta uz četrām
galvenajām sastāvdaļām:

Pamata apmācība vienmēr tiek iekļauta jaunas
“Komatsu” meža tehnikas vienības piegādes paketē.
Tas sniedz stabilu pamatu tehnikas lietošanai
nākotnē. Klients iegūst izpratni par tehnikas uzbūvi
un funkcijām, vadības sistēmu, ikdienas apkopēm un
citiem aspektiem.

Pārbaudes: "Komatsu Forest" speciālisti kontrolē klienta
tehnikas vienības, sagatavojot regulārus apkopju intervālus, kas padara iespējamu apkopju veikšanas nepieciešamības noteikšanu.

Piedāvājam arī progresīvu padziļinātu apmācību, kas
pielāgota tieši konkrētajām vajadzībām, kuru pasniedz
pieredzējis instruktors, aptverot visas tehnikas iezīmes
un funkcijas. "Komatsu" simulatori palīdz izveidot
reālistisku meža vidi visām apmācības daļām un
sniedz ceļu uz jaunām zināšanām un nevainojamām
prasmēm. Piedāvājam visu, lai nodrošinātu optimālu
tehnikas lietojumu.

Apkopes: Proaktīvas apkopes un atbalsts, kas pilnībā
pielāgots katrai tehnikas vienībai un apstākļiem, lai nepieļautu lieku dīkstāvi un ražošanas zudumus.
Apmācība: Vieta, kuru sastopas mūsu klientu un ekspertu zināšanas. Mēs apvienojam teorētisko apmācību,
darbu ar tehnikas simulatoriem un konkrētās tehnikas
vienības instruktāžu.
Uzraudzība: Klients var uzturēt tehnikas vienības galvenos datus, ja nepieciešams – tieši viedtālrunī.

Mūsu augstas optimizācijas
noliktavas un loģistikas ķēde
nodrošina pareizās rezerves
daļas ātru piegādi īsā laikā.

ProSelect
"ProSelect" apkopo īpaši izvēlētus produktus, kas apvieno
visas "Komatsu Forest" kvalitātes prasības. Oriģinālās rezerves
daļas, piederumi un patēriņa preces, kas paredzēti tieši Jūsu
"Komatsu" tehnikas vienībai. Produkti nodrošina optimālu
tehnikas veiktspēju un darbmūža ilgumu, ekonomējot kā laiku, tā
naudu. Visus produktus iespējams pasūtīt no tuvākās apkopes
vietas. Mūsu augstas optimizācijas noliktavas un loģistikas ķēde
nodrošina pareizās detaļas ātru piegādi īsā laikā.

Uzlūko darbu
jaunām acīm
Mūsu tiešsaistes serveros balstītie pakalpojumi
pārvērš veicamo darbu no smaga uz atjautīgu un
gudri paveiktu. Jaunais pakalpojumus "MaxiVision",
kas ietilpst pakalpojumu kopā "MaxiFleet", palīdz
vizualizēt un plānot mežistrādes darbus, lai tos
būtu iespējams paveikt vienlaikus ar ilgtspējīgām
metodēm un augstu produktivitāti.

Ilgtspējīgas nākotnes perspektīva
Karte, kurā iespējams apvienot dažādu datu slāņus,
nodrošina vērtīgu informāciju par grunts apstākļiem
darba veikšanas vietā. Zināšanas, kas iegūtas no
"MaxiVision", ļauj veikt mežistrādes un forvardera
darbus ar iespējami mazu ietekmi uz dabu, kas ne
tikai paaugstina veiktā darba kvalitāti, bet arī palīdz
apmierināt attiecībā uz dabas aizsardzību izvirzāmās
prasības. Tas nozīmē ilgtspēju ilgtermiņā.

MaxiVision
“MaxiVision" palīdz klientam vizualizēt meža stāvokli
un apstākļus. Dažādi kartes skati ļauj iegūt datus par
grunts apstākļiem un pārējās komandas ražošanas
spējām, kas ļauj plānot darbu iespējami efektīvi un ar
minimālu ietekmi uz meža augsni. Tā kā pakalpojums
atrodas tiešsaistes serveros, datu atjauninājumi
notiek reāllaika režīmā un jebkādas izmaiņas tiek
nekavējoties atspoguļotas kabīnē esošajā ekrānā.

[Mobil med
lämplig
dump]

MaxiFleet
Šī tiešsaistes serveros balstītā tehnikas parka pārvaldības sistēma paver pilnīgi jaunas iespējas visu tehnikas
vienību koordinēšanai un optimizēšanai. "MaxiFleet"
padara iespējamu noteikt visu tehnikas vienību atrašanās vietu, statusu, uzraudzīt ražošanu un iekārtu
datus, koordinēt un optimizēt visu tehnikas parku, kā
arī ieviest preventīvus apkopju pasākumus.
Pakalpojums "MaxiFleet" pieejams no jebkura viedtālruņa, planšetes vai datora ar interneta pieslēgumu.
Tieši tad un tur, kur nepieciešams.
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Komatsu 2020. gada modeļi ir klāt!

Nopietnas priekšrocības.
Arī sīkākajās detaļās.
Harvesteri

Forvarderi

Priekšrocības

Komatsu 901
Komatsu 901 XC
Komatsu 911
Komatsu 931
Komatsu 931 XC
Komatsu 951

Komatsu 835
Komatsu 845
Komatsu 855
Komatsu 875
Komatsu 895

Labāka kontrole
- ar vadības sistēmu "MaxiXT" un "MaxiVision"
Lielāka jauda
- ar vēl ekonomiskāku Komatsu Stage V dzinēju
Efektīvākas darba stundas
- vēl plašāka, praktiskāka un ergonomiskāka
kabīne
Vairāk darbspējas
- ar labāku, uzlaboto "AdBlue" sistēmu
Jaunas iespējas
- Komatsu 855 iespējams kombinēt ar "145F"
manipulatoru
Labāk aizsargāti mezgli
- jauna smērējama un blīvēvējoša sistēma vidussavienojuma kardāda gultni

