
AICINĀM JŪS UZ ATVĒRTO DURVJU DIENĀM
8. – 10. OKTOBRĪ

ATVĒRTĀS
DURVIS



Aicinām Jūs uz SIA DOJUS Latvija atvērto durvju dienu programmu 
mūsu galvenajā tirdzniecības centrā pie Ķekavas!

Šajās dienās Jums būs iespēja iepazīties ar lauksaimniecības tehnikas 
jaunumiem, piedalīties izzinošos semināros, piedalīties dažādās izklaides 
programmās, kā arī nobaudīt mūsu sagādāto  cienastu.

Visu dienu garumā Jums būs iespējams uzzināt 
jaunāko par:
• John Deere lauksaimniecības, zāles kopšanas un
   komunālo tehniku;
• RABE augsnes apstrādes tehniku;
• Wester Fabrication lauksaimniecības piekabēm;
• Kesla mežistrādes tehniku;
• Farma mežistrādes tehniku.

09.10.2015 visas dienas garumā norisināsies izzinoši 
semināri no mūsu viesiem - “Lauku Atbalsta dienesta” 
un  “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra”.
11:00 – Projektu rakstīšana (Latvijas lauku 
                konsultāciju un izglītības centrs)
13:00 – Gudrās lauksaimniecības programma
15:00 – Fondi Latvijā (Lauku Atbalsta dienests)

Īpašs piedāvājums - trīs dienu garumā Jums ir iespēja
iegādāties īpašā piedāvājuma preces no John Deere un 
RABE , ar neticami lielu atlaidi.

Atvērto durvju dienu garumā norisināsies dažādi 
izklaides pasākumi gan mazajiem, gan lielajiem.

Gaidīsim Jūs:
08.10 plkst. 9:00 - 18:00
09.10 plkst. 9:00 - 18:00
10.10 plkst. 9:00 - 17:00
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Speci�kācija:
• 5 korpusu arkls
• Hidrauliskā akmeņu aizsardzība
• Maiņvērsējs
• Uzkarināms

RABE vēl izdevīgāk
Pasūti RABE arklu un saņem īpašu atlaidi

ĪPAŠAIS PIEDĀVĀJUMS!

Piedāvājums spēkā no 08.10.2015 - 10.10.2015

Akcijas cena ir spēkā līdz 16.10.2015

X155R - 3259,00 EUR ar PVN

Jauda
12.5 KW

Mulcēšana papildaprīkojums

Pļaušanas paltums
107 cm

X165 - 3229,00 EUR ar PVN

Jauda
13.3 KW

Mulcēšana
standarta

Pļaušanas paltums
122 cm

X305R - 4099,00 EUR ar PVN

Jauda
12.3 KW

Mulcēšana
papildaprīkojums

Pļaušanas paltums
107 cm

R43S - 499,00 EUR ar PVN

Jauda
2.4 KW

Savācējgroza tilpums
65 l

Pļaušanas paltums
43 cm

Visām John Deere
rezerves daļām

-20%

ALBATROS 120MS

27830 EUR ar PVN



DOJUS Latvija 5 gadi

SIA DOJUS Latvija valdes priešsēdētājs Uldis Rungēvics

Šogad, 2015. gada augustā mūsu kompānijai DOJUS 
Latvija apritēja apaļa jubileja – 5 gadi Latvijas tirgū. Šajos 
piecos gados ir daudz izdarīts, bet vēl vairāk darāmā ir 
priekšā. Plānojam 2015. gadā Saldū pabeigt DOJUS Latvija 
reģionālā centra rekonstrukciju. Mūsu vadības komanda 
strādā pie jauniem produktiem, ko piedāvāt zemniekiem. 
Mēs zinām, ka, lai iegūtu labu rezultātu, arkls aiz traktora 
ir  tikpat svarīgs cik pats traktors. Tādēļ DOJUS Latvija no šī 
gada 16. jūnija ir kļuvis par oficiālo RABE izplatītāju Latvijā. 
Piedāvājam zemniekiem Rabe ražotos arklus, diskus, 
dziļirdinātājus un kombinētos augsnes apstrādes 
agregātus. Kompānijas Rabe ražotā produkcija iezīmē 
labākās vācu tehnikas īpašības – kvalitāti un stabilitāti.  
Rietumeiropas tirgū Rabe produkcija ir labi pazīstama un 
novērtēta. Izvērtējot vairākus faktorus un Rabe tehnikas 
teicamās īpašības kā arī Latvijas zemnieku vajadzības, 
uzņēmums SIA DOJUS Latvija izlēma piedāvāt saviem 
klientiem tieši Rabe.

DOJUS Latvija strādā, lai kombaina kulšanas laiku 
palielinātu, optimizētu ar gudrās lauksaimniecības 
sistēmas palīdzību, tādēļ strādājam, lai nākošajā gadā 
varētu piedāvāt zemniekiem gudrās lauksaimniecības 
sistēmas – AMS un FarmSight. Šis produkts DOJUS Latvija 
servisa komandai, ļauj attālināti “redzēt” kombaina 
kulšanas iestatījumus un dot rekomendācijas saimniekam 
par optimālu kombaina regulējumu. Tas palīdz ietaupīt 
gan degvielu, gan dārgo laiku. Noslēgumā gribu pateikties 
par sadarbību un kopā sasniegt jaunus  izaicinājumus.

RABE tehniku novērtē arī
latviešu zemnieki

Savā pieredzē par RABE tehniku dalās viens no 
pirmajiem tehnikas īpašniekiem Latvijā, Viesturu 
pagasta, Rundāles novada ZS Grantskalni īpašnieks, 
Valentīns Titovičs. 

Valentīns pirmo RABE arklu iegādājās vairāk kā pirms 10 
gadiem, kad sākotnējā lauksaimniecības platība bija 79ha. 
Savu lēmumu iegādāties tieši RABE arklu Valentīns nekad 
nav nožēlojis: “Izvēloties arklu mana izvēle krita uz RABE 
ražojumiem, kur toreiz 2003. gadā tā brīža tirgotājs 
uzaicināja aizbraukt aplūkot rūpnīcu Vācijā. Esot eksursijā 
RABE rūpnīcā pārsteidzošs bija viss ražošanas process – 
jauno tehnoloģiju un sentēvu metodes apvienojums. 
Vienā rūpnīcas pusē lemešu cietības palielināšanai ar 
spīlēm satver katru lemesi un ievieto to krāsnī uzkarst un 
tad ātri atdzesē ūdenī, bet otrā rūpnīcas pusē atrodas 
modernākie plazmas griezēji un metinātāji”. Viena no 
galvenajām RABE produktu īpašībām ir to izturība, 
Valentīns mums stāsta no savas pieredzes: “Kopš 
iegādāšanās brīžā 2004. gadā man nav nācies nomainīt 
nevienu vērstuvi RABE arklam, kas man liek domāt, ka 
RABE tik tiešām ražo ilgam un smagam darbam.” Kuru 
zemes apstrādi izvēlēties – aršanu vai bezaršanas metodi, 
Valentīns vienozīmīgi iesaka aršanu, jo šādi zeme sanāk 
auglīgāka. Valentīns ik gadu apstrādā jau 160ha zemes 
izmantojot RABE arklu, un iepazīstoties ar DOJUS Latvija 
piedāvātajiem RABE arklu jaunajiem modeļiem, ir nolēmis 
jau tuvākajā laikā iegādāties jaunu 4 korpusa arklu.

DOJUS LATVIJA JAUNUMI



DISKU ECĒŠAS

KULTIVATORI

ARKLI

DZIĻIRDINĀTĀJI

ECĒŠAS

SĒJAS KOMBINĀCIJAS

Vācu kvalitāte - Jūsu biznesam

Oficiālais pārstāvis Latvijā:
SIA DOJUS Latvija
„Ceļa zeme”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Tālr.: 67611724, fakss: 67611726,
e-pasts: info@dojuslatvija.lv

RABE piedāvā, augstākās kvalitātes, plašu augsnes apstrādes iekārtu 
klāstu mazajām un lielajām saimniecībām.

Lauksaimniecības mašīnu rūpnīca RABE Grégoire-Besson GmbH | Am Rabewerk 1| D-49152 Bad Essen
Tālrunis: +49 54727710 | info@rabe-agri.eu | http://www.rabe-gb.de/

Jo agrāk veiksiet pasūtījumu, jo vairāk ietaupīsiet:

Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris

P
ĒR C I E T  T A G A D

!

Ja plānojat investēt jaunā kombainā, iesakām apsvērt John Deere kombaina iegādi:

–  pasaulē pirmais ConnectedCombine, kas nosūta kombaina vadības displeja attēlu uz jūsu
    portatīvo datoru vai planšeti;
–  S sērija: augstas veiktspējas rotora kombains, kas nodrošina labāko graudu kvalitāti pie
    maziem zudumu līmeņiem;
–  T sērija: pasaulē lielākais aktīvās seperācijas laukums unikālai veiktspējai un salmu kvalitātei;
–  W sērija: 660 mm kuļtrumulis augstai veiktspējai un labākajai graudu un salmu kvalitātei;
–  W330/W440: liela veiktspēja kompaktā formātā, pateicoties ekskluzīvajam priekškūlēja
    trumulim un otreizējās pārkulšanas sistēmai;
–  600X pagarināmais heders ar garāko griezējierīces regulējumu un pārveidošanu cita kultūrauga   
    novākšanai tikai trīs minūtēs.

Kā sertificēts John Deere izplatītājs mēs piedāvājam 
jums augstākā līmeņa apkopi un rezerves daļu 
pieejamību. Ierodieties pie mums jau tagad, lai varētu 
izmantot labākos savlaicīga pasūtījuma piedāvājumus 
pirms nākamās ražas novākšanas sezonas, tostarp 
pievilcīgas cenas kopā ar vilinošu piedāvājumu no John 
Deere Financial.

TIRDZNIECĪBAS NODAĻAS JAUNUMI



J

Balstoties uz kvalitatīvāku informāciju,
var pieņemt kvalitatīvākus lēmumus

Darba procesus un datu apmaiņu var uzlabot,
izmantojot datu pārraidi bezvadu režīmā un tiešsaistes
portālu MyJohnDeere.com. Teksts: Stīvens Rollers (Steven Roller)

JOHN DEERE PRODUKCIJA /  FARMSIGHT

Attēls augšā: Ar šo displeju tehnikas vadītājs var 
kontrolēt visus mašīnas iestatījumus, aplūkot ražas 
datus un saņemt pasūtījumus reāllaikā.

Attēls pa kreisi: Tiešsaistes portālā MyJohnDeere.com 
lauksaimnieks vai darbu vadītājs var aplūkot, analizēt, 
uzkrāt un apmainīties ar datiem, kas saņemti no 
mašīnām un laukiem, kuros norisinās darbi.

a vēlaties strādāt efektīvi un ar peļņu, 
Jums nepieciešama pilnīga datu 
kontrole. Tas ietver gan datu vākšanu, 

pārraidi un apstrādi, gan arī savstarpēju datu 
apmaiņu.
      Noteicoši ir arī šādi trīs izšķirīgi faktori – 
jānodrošina ātra un droša datu pieejamība, 
tiem jābūt viegli izmantojamiem, un to 
glabāšanai jābūt drošai.
    John Deere ir iekļāvis šīs prasības savā 
FarmSight stratēģijā. Izmantojot bezvadu 
tehnoloģiju, lielu apjomu dažādu datu var 
tieši nosūtīt no mašīnas uz darbu vadītāja 
darbavietu un atkal atpakaļ uz mašīnu. 
Vienlaikus planšetdatora un viedtālruņa 
izmantošana nodrošina tikpat lielu 
darbavietas mobilitāti kā uz lauka strādājošai 
mašīnai. Šos datus var aplūkot un apstrādāt, 
izmantojot tiešsaistes platformu 
MyJohnDeere.com, kas pieejama 
nepārtraukti no jebkuras vietas.
     Georgs Laršheids (Georg Larscheid), kurš 
uzņēmumā John Deere atbild par integrētu 
lauksaimniecības risinājumu ieviešanu, 
skaidro šādas tiešsaistes platformas būtiskās 
papildu priekšrocības: „Lauksaimnieki var 
veikt datu apmaiņu ar citiem, piemēram, 
saviem agronomiem konsultantiem vai savu 
izplatītāju speciālistiem. Ar piekļuves tiesību 
piešķiršanu var kontrolēt to, kurš var aplūkot 
šos datus.”

ĀTRA UN DROŠA DATU NOSŪTĪŠANA
Saspringto ražas novākšanas laiku var 
ievērojami atvieglot ar vienkāršu risinājumu 
– iespēju jebkurā brīdī noteikt mašīnas 
precīzu atrašanās vietu. Šo sistēmu atzinīgi 
vērtē Kristians Šmucs (Christian Schmutz), 
viens no pieciem lauksaimniekiem, kuri 
kopīgi izmanto John Deere kombainu S670i 
Dienvidvācijas reģionā Kraihgavā (Kraichgau) 
(starp Heidelbergu un Štutgarti): „Mēs savās
piecās saimniecībās kopā apstrādājam 
apmēram 300 ha zemes 20 km plašā 
apkārtnē. Tā kā lauku vidējā platība ir trīs līdz 
pieci hektāri, tas, protams, nozīmē, ka šo 
platību veido daudzi atsevišķi zemesgabali. 
Tāpēc ir ļoti noderīgi kabīnes monitorā 
redzēt sava kombaina faktisko atrašanās 
vietu. Taču arī kolēģi, kuru laukos es novācu 
ražu, datorā savās mājās var redzēt precīzu 
vietu, kur atrodos, un vajadzības gadījumā 
ātri reaģēt.” Ražas novākšanas laikā portālā 
vienmēr var aplūkot ražas datus par katru 
lauku un katru labības veidu. Šādā veidā 
kombaina koplietošanas kooperatīva 
dalībnieki var ātri un vienkārši iegūt 
nepieciešamo pārskatu un labāk plānot 
turpmākos darbus.”

LIELĀKA PĀRSKATĀMĪBA
Francijā strādājošajam darbuzņēmējam 
Lorānam Žustēnam (Laurent Justin) bezvadu 
datu pārraide un tiešsaistes portāla skaidrie 
displeji piedāvā daudzas priekšrocības. Viņš 
ar saviem sešiem tehnikas vadītājiem un 
tehnikas parku, kurā ietilpst trīs kombaini, 
divi lopbarības kombaini un 11 traktori, 
strādā ļoti plašā apgabalā – no 
Luksemburgas līdz pat reģioniem Parīzes 
apkārtnē. „Dažkārt mašīnas strādā līdz pat 
300 km attālumā no mūsu saimniecības, 
tāpēc ir ļoti grūti noteikt to precīzu atrašanās 
vietu un to, kādu darbu konkrētā brīdī tās 
veic.”
      MyJohnDeere.com sniegtā savstarpējās 
informācijas apmaiņas iespēja nozīmē, ka tas 
var piedāvāt saviem klientiem būtisku 
pievienoto vērtību. „Jau agrīnā ražas 
novākšanas posmā varu informēt klientus 
par viņu lauku ražīgumu un tieši nodrošināt 
viņiem ražas kartes,” stāsta Lorāns Žustēns.
Viņš arī saskata ieguvumus, ko šāda sistēma 
piedāvā turpmākajās darījumu attiecībās ar 
mēslošanas līdzekļu piegādātāju: „Visa 
informācija būs automātiski pieejama 
piegādātājam, tostarp par to, kur notikusi 
mēslošana, kādā veidā un kāds mēslošanas 
līdzeklis izmantots.”
      Florāns Girēns (Florent Guerrin) kopā ar 
savu brāli Aleksi (Alexis) vada darbuzņēmēju



sabiedrību Vilē pie Bāras (Villers-sur-Bar) 
Francijas ziemeļaustrumos. Viņu visvairāk 
interesē attālināta piekļuve displejam, kas 
palīdz tehnikas vadītājam izvēlēties 
optimālākos mašīnas iestatījumus. „Man bija 
radušās grūtības ar viena mūsu lopbarības 
kombaina iestatījumiem, un FarmSight 
speciālists no mūsu vietējā John Deere 
partnera izveidoja saiti uz mašīnas displeja 
ekrānu, izmantojot bezvadu datu pārraidi, un 
pārbaudīja, kāds ir sarežģījumu cēlonis. Pēc 
tam viņš pa mobilo tālruni paziņoja man 
pareizos iestatījumus, un dažu minūšu laikā 
viss bija nokārtots,” skaidro Girēns. Tā kā 
tehnikas vadītājiem ļoti bieži ir bez 
iepriekšējas sagatavošanās jāuzsāk darbs bez 
iespējas iepazīties ar katras mašīnas 
ekspluatācijas īpatnībām, šī ir patiešām 
nenovērtējama iespēja. „Būtībā tas nozīmē, 
ka es varu norīkot darbam ar mašīnu cilvēku, 
kurš nekad iepriekš ar to nav strādājis, bet 
skaidrojumus par mašīnas noregulēšanu 
sniegt viņam pa mobilo tālruni un izmantojot 
attālināto piekļuvi displejam.”

LOĢISTIKAS ATBALSTS
Lauksaimniecības risinājumu pakalpojumu 
sniedzēja AIS Schier sauklis „No augsnes 
paraugu ņemšanas līdz ražas novākšanai” 
liecina, ka uzņēmums sniedz plašu 
pakalpojumu klāstu.

Uzņēmuma galvenā mītne atrodas Glaubicā 
(Glaubitz), Saksijā, un tam ir vairāk nekā 400 
klientu, kuru saimniecību lielums ir no 3 ha 
līdz pat 8500 ha. Tā pakalpojumi galvenokārt 
saistīti ar augsnes paraugu ņemšanu un       
mēslojuma kaisīšanu, izmantojot GPS. „Mēs 
sniedzam klientiem pilnu augsnes analīžu un 
barības vielu līmeņu noteikšanas 
pakalpojumu klāstu, un, pamatojoties uz 
iegūtajiem datiem, veidojam mēslojuma 
kaisīšanas kartes un nodrošinām faktisko 
mēslojuma izkaisīšanu,” stāsta uzņēmuma 
izpilddirektors Holgers Šīrs (Holger Schier).       
      Ņemot vērā uzņēmuma klientu vadīto 
saimniecību lielo skaitu un daudzveidību, 
uzņēmumam ir ļoti svarīgi nodrošināt raitu 
loģistiku. Ikdienas darbu pasūtījumus var 
tieši nosūtīt bezvadu režīmā uz displeju un 

-
-

»  Mēs vienkārši nosūtām
pārskatīto pasūtījumu
uz displeju, un vadītājs
nekavējoties uzzina,
kā jārīkojas.    

Martins Ščepanskis
(Martin Sczepanski)

Datu apmaiņu bezvadu režīmā un sakarus
starp mašīnu un biroju nodrošina
displejs GreenStar 2630.

pēc mēslojuma izkaisīšanas var pat izveidot 
tā izkliedējuma kartes. „Dienas gaitā es 
MyJohnDeere.com portālā varu redzēt 
mašīnas atrašanās vietu un darbu virzību un 
uz šīs informācijas pamata jau sākt plānot 
nākamās dienas darbus,” skaidro Martins 
Ščepanskis. Tieši viņš ir atbildīgs par visiem 
darbiem kopumā, tāpēc viņam ir 
jānodrošina, cik vien iespējams, efektīva 
tehnikas vadītāju un mašīnu izmantošana. 
„Mūsu priekšrocība ir arī spēja ātri reaģēt, ja 
rodas jebkādas izmaiņas aktuālajos darbos, 
piemēram, pēkšņas laikapstākļu maiņas, vai 
klientu vēlmju izmaiņu dēļ. Šādā gadījumā 
mēs vienkārši nosūtām pārskatīto 
pasūtījumu uz displeju, un vadītājs 
nekavējoties uzzina, kā jārīkojas.”
      Georgs Laršheids ir pārliecināts, ka jaunās 
tehnoloģijas piedāvā lauksaimniekiem ļoti 
plašas iespējas. „Mēs spējam apstrādāt, 
sagatavot un sniegt lauksaimniekam plašu 
datu klāstu, lai viņš varētu ātri pieņemt 
lēmumus, balstoties uz pamatotu un ticamu 
informāciju. Kopā ar klientiem mēs turpinām 
šo sistēmu saskaņošanu ar viņu vajadzībām, 
lai vēl vairāk palielinātu pievienoto vērtību.”
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Teejet purkštukai - 20 %     Teejet purkštukai - 20 %     

Teejet purkštukai - 20 %     JD akumulatori -10%Teejet purkštukai - 20 %     JD dzesēšanas škidrums Cool Gard
JD dzinēja eļļa Plus 50 II -7%     

Teejet purkštukai - 20 %     Kombinzona bikses Jaka

Pilnais kombinzons Cepure

Zābaki dzeltenie Zābaki brūnie

-15% -15%

-15% -15%

-15% -15%

ja ņem 209L mucu

Akcija spēkā līdz 31.10.2015
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MCJ099399034

MCS64012503xx

Nodaļas vadītājs Jānis Balodis

Cienījamie klienti,
Ir aizvadīta kārtējā ražas 

novākšanas sezona. Ceru, tā 
bija veiksmīga visiem Jums. 

Mums, DOJUS Latvija, tā bija 
izaicinājumu pilna. Esam 

auguši kopā ar Jums, 
ieguvuši lielāku pieredzi un 

zināšanas, ko nākamajā 
sezonā darīt labāk, lai 

atvieglotu darbu Jums. Šī 
gada jaunums rezerves daļu 

nodaļā ir alternatīva eļļa 
Jūsu tehnikai – ELF. ELF ir 

viens no lielākajiem pasaules 
eļļu ražotājiem 

lauksaimniecībā un 
nodrošina pilnu sortimentu 
ar nepieciešamajām eļļām.  
Esmu pārliecināts, ka cenas 

un eļļas kvalitāte Jūs 
patīkami pārsteigs. Jautājiet 
piedāvājumu mūsu rezerves 

daļu pārdevējiem vai 
mehāniķiem.

Rezerves daļas Ķekavā:
·  Rezerves daļu nodaļas vadītājs Jānis Balodis mob. +371 25491672
·  Rezerves daļu pārdevējs - Armands Putns, mob. +371 25491671
·  Rezerves daļu pārdevējs - Andis Saušs, mob. +371 25491670
·  Rezerves daļu pārdevējs - Gatis Saknītis, mob. +371 25494825
·  Rezerves daļu pārdevējs - Gatis Kalniņš, mob. +371 25494826

Filiāle Saldū, Kuldīgas ielā 69, tālr. 63807077
Rezerves daļu pārdevējs Saldū - Ilvars Eversons, mob. +371 25494824

Filiāle Valmierā, Mūrmuižas ielā 5, tālr. 64221717
Rezerves daļu pārdevējs Valmierā - Normunds Vilsons, mob. +371 25494840

Filiāle Rēzeknē, Jupatovkas iela 13, mob. +371 25494827
Rezerves daļu pārdevējs Rēzeknē - Dainis Geduševs, mob. +371 25494827

REZERVES NODAĻAS JAUNUMI



DOJUS Latvija saviem klientiem
piedāvā iegādāties augstas
kvalitātes ELF eļļas visai
lauksaimniecības tehnikai.

ELF HYDRELF DS 46

Augstas veiktspējas hidrauliskā eļļa.
Piemērota visām hidrauliskām sistēmām, arī augstas darba 
temperatūras un augsta hidrauliskā spiediena apstākļos. Eļļa 
lietojama arī darbam ārpus telpām visos sezonu apstākļos, pat pie 
zemām temperatūrām (-30°C).

Ieguvumi:
●   Augsts viskozitātes rādītājs
●   Lieliska noturība arī ilgā darbības periodā
●   Lieliska termālā, pretoksidācijas, prekorozijas un
      pretputošanās noturība
●   Lieliska hidrolīzes (sairšana ūdens iespaidā) noturība
●   Ļoti labas filtrācijas īpašības
●   Nebojā blīvslēgus

TRACTELF BF 16

Augstas kvalitātes hidro-transmisijas eļļa.
Eļļa paredzēta gan lauksaimniecības tehnikai, gan industriālajai 
tehnikai, kam paredzēts lietot GL-4 līmeņa produktus. Lietojama arī 
automātiskajās transmisijās, reduktoros un hidrostatiskajās 
transmisijās. Lietojama hidraulikas sistēmās un stūres 
pastiprinātājos

Ieguvumi:
●   Lietojama plaša spektra lauksaimniecības un industriālajā tehnikā,
      kas ļauj samazināt eļļu noliktavas vērtību, ietaupot jūsu naudu.
●   Izcila veiktspēja pie zemām un augstām temperatūrām, aizsargā
      diskus no salipšanas.
●   Izlica veiktspēja augsta spiediena apstākļos. 
●   Pretnodiluma piedevas dod optimālu aizsardzību hidraulikas un 
      transmisijas komponentēm.

ELF PERFORMANCE VICTORY  15W-40

Pussintētiska eļļa benzīna un dīzeļdzinējiem. 
Lietojama gan vieglajās automašīnās, gan palielinātas slodzes un 
smagos darba apstākļos spectehnikai. Līdz ar to piemērota jaukta 
tehnikas parka gadījumā. Piemērota EURO 3 un vecākos dzinējos 
lielākajai daļai Eiropas un ASV ražotājiem. Piemērota arī dažiem 
EURO5 un vecākiem dzinējiem ar atbilstošu eļļas maiņas intervālu.

Ieguvumi:
●   ELF PERFORMANCE POLYTRAFFIC 10W-40 dzinēju eļļai piemīt
      lieliskas un noturīgas viskozitātes īpašības, garantējot izcilu dzinēja
      eļļošanu dažādos ekspluatācijas režīmos.
●   Attīrošās, pretnodiluma un viskozitātes uzlabojošas piedevas
      saglabā dzinēja svarīgākās detaļas tīras un nodrošina lielisku
      eļļošanu.

Elf Performance Polytrafic 10W40

Minerāleļļa, kas paredzēta dīzeļdzinējiem lietošanai dažādos darba 
apstākļos.
Piemērota EURO 3 un vecākos dzinējos lielākajai daļai Eiropas un ASV 
ražotājiem. Piemērota arī dažiem EURO5 un vecākiem dzinējiem ar 
atbilstošu eļļas maiņas intervālu.

Ieguvumi:
●   ELF PERFORMANCE VICTORY 15W-40 dzinēju eļļai piemīt lieliska
      viskozitātes noturība, garantējot efektīvu dzinēja eļļošanu tā
      darba laikā.
●   Attīrošās, pretnodiluma un viskozitātes uzlabojošas piedevas
      saglabā dzinēja svarīgākās detaļas tīras no sodrējiem un nogulsnēm
      un nodrošina lielisku eļļošanu.
●   Virzuļus attīrošā piedeva aizsargā pret pastiprinātu cilindra
      virsmu izdilšanas.

NOSAUKUMS

Elf Hydrelf DS 46

Elf Tractelf BF 16

Elf Performance Victory 15W40

Elf Performance Polytrafic 10W40

TIPS

Hidro

Hidro-transm GL4

15W40 dzinējs

10w40 dzinējs

TILPUMS

208

208

208

208

EUR bez PVN

1,79

2,13

1,80

2,18

EUR ar PVN

2,16

2,58

2,18

2,64



Servisa nodaļas vadītājs Jānis Rosickis

Cienījamie klienti, esam priecīgi par Jūsu atsauksmi apmeklēt 
mūsu organizētos servisa pirmssezonas izzinošos seminārus, 
lai atkārtotu un uzzinātu labi zināmas nianses, kas jāievēro 
darbā ar tehniku un uzzinātu jaunākās John Deere atbalsta 
speciālistu izstrādātās rekomendācijas. Esam palielinājuši  
servisa mobilās mehāniķu brigades, lai vēl ātrāk un operatīvāk 
rastu risinājumus uz klienta radušos situāciju.  Mobilo 
mehāniķu rīcībā ir modernākās John Deere  servisa iekārtas, lai 
radušās situācijas spētu atrisināt turpat pie Jums uz lauka. 
Noslēdzoties kulšanas darbu sezonai DOJUS Latvija serviss 
Jums piedāvā veikt  “Eksperta pārbaudi”, kas ir pēcsezonas 
pārbaude John  Deere kombainiem un pašgājēja 
smalcinātājiem.

EKSPERTA PĀRBAUDE
“Eksperta pārbaude” – tiek veikta visiem John Deere 
kombainiem un pašgājējiem smalcinātājiem. Piesakoties 
eksperta pārbaudei Jūs iegūsiet vairāk kā 200 ražotāja noteiktu 
punktu profesionālu pārbaudi kā rezultātā Jums ir iespēja iegūt 
pilnu savas tehnikas stāvokļa informāciju. Pēc saskaņošanas ar 
Jums, tiks nomainītas visas nepieciešamās detaļas, lai tehnika 
būtu gatava nākošajai labības novākšanas sezonai. Šādas 
pārbaudes izmantošana Jums nodrošina gatavību nākamajai 
sezonai maksimāli novēršot salūzšanu darba laikā, izvairīšanos 
no dīgstāves kā arī tehnikas tirdzniecības brīdī tiek 
paaugstināta tās vērtība. Veicot eksperta pārbaudi Jūs 
saņemat īpašo piedāvājumu rezerves daļām, kā arī īpašu servisa 
izcenojumu. Eksperta pārbaude tiek veikta no 15. septembra 
līdz 1. aprīlim. Pierakstīties uz eksperta pārbaudi Jūs varat pie 
sava reģionālā servisa vadītāja vai zvanot pa tālruni 25491678.
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JAUNUMI SERVISA NODAĻĀ

SĒRIJAS KOMBAINIEM

PAŠGAITAS LOPBARĪBAS KOMBAINIEM

EKSPERTA PĀRBAUDE

EKSPERTA PĀRBAUDE

€ 149

€ 149

ILGĀKS DARBSPĒJAS LAIKS UN LIELĀKA UZTICAMĪBA

OPTIMIZĒTAS EKSPLUATĀCIJAS IZMAKSAS

100 % JOHN DEERE VEIKTSPĒJA

AUGSTĀKA TĀLĀKPĀRDOŠANAS VĒRTĪBA

Kombainiem paredzētajā eksperta pārbaudē ir ietvertas vidēji 180 
pārbaudes procedūras, ko veic mūsu profesionālie apkopes speciālisti. 
Sākot ar kombaina padeves kameras slīdes sajūga griezes momenta 
pārbaudi, izmantojot īpašus darba rīkus, un visus kombainā esošos 
ātrumu sensorus, beidzot ar rūpnīcas ieteikto testēšanas procedūru 
opcijai Harvest Smart.

SPFH profesionālajā pārbaudē ir ietvertas 170 pārbaudes procedūras, 
ko veic mūsu profesionālie apkopes speciālisti. Sākot ar speciālu 
instrumentu izmantošanu smalcinātāja vai gaisa pūtēja gultņu 
pārbaudei, beidzot ar rūpnīcas testa procedūrām opcijas Harvest Lab 
kalibrēšanai.

* Akcijas cena spēkā veicot eksperta pārbaudi

VEIC PILNU
GULTŅU PĀRBAUDI

€ 170*



Noma
Nereti tehnikas nepieciešamība ir mērojama tikai periodā, kura iemeslu dēļ nav vērts iegādāties tehniku šim darbam. Šajā 
sakarā DOJUS Latvija, domājot par visiem Latvijas lauksaimniekiem, piedāvā nomāt lauksaimniecības tehniku tikai uz 
termiņu, kas ir nepieciešams.

Lietotā tehnika
DOJUS Latvija nodrošina ne tikai jaunas tehnikas iegādi, bet arī piedāvā ļoti plašu lietotās tehnikas piedāvājumu. Visa 
lietotā tehnika, ko piedāvā DOJUS Latvija, iepriekš ir pārbaudīta un tiek piegādāta klientam darba kārtībā. Iegādājoties 
tieši John Deere lietoto tehniku, DOJUS Latvija katrai tehnikas vienībai piešķir garantiju.

Lietotās tehnikas tirdzniecība, novērtēšana un noma:
Juris Sazonovs, mob. +371 25491663

Vairāk par par lietotu un nomas tehniku vari atrast 
mūsu mājas lapā www.dojuslatvija.lv

27/07/15   16:16

LIETOTA UN NOMAS TEHNIKA

*Cena EUR bez PVN

John Deere W660
2009. g., 1622 m/h, 350 ZS

hederis 622R (6,7m), bunkurs – 1100l

Massey Ferguson  6485 DYNA 6
2012. g., 1550 m/h, 180ZS

4 hidroizvadi, priekšējie atsvari

55000 €*

John Deere 8200
1999. g., 9999 m/h, 210 ZS

3 hidroizvadi,  priekšējā piekare

25000 €*

Massey Ferguson  8670
2009. g., 3500 m/h, 320 ZS

3 hidroizvadi, HMS vadības sistēma

85000 €*

John Deere 7530
2008. g., 5300 m/h, 185 ZS

3 hidroizvadi,  daudzpozīciju sakabe

Visai tehnikai DOJUS Latvija nodrošina izdevīgus
finanšu nosacījumus – mainīgā procentu likme 2.2%*
*Fiksētas likmes nepieciešamība tiek noteikta katram darījumam atsevišķi

123000 €* 67000 €*

Garantija visai
John Deere tehnikai.



ESAM PIEEJAMI
VISĀ LATVIJĀ

Ķekava
Ceļa zeme”, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads, LV-2123
Tālr.: 67611724,
fakss: 67611726,
e-pasts: info@dojuslatvija.lv

Saldus
Kuldīgas iela 69, Saldus, 
Saldus novads, LV-3801
tālr. 63807077

Valmiera
Mūrmuižas iela 5,
Valmiera, LV-4201
Tālr.: 64221717

Rēzekne
Jupatovkas iela 13,
Jupatovka, Griškānu pagasts,
Rēzeknes novads, LV-4641,
mob. +371 25494827

Lietotās tehnikas tirdzniecība, novērtēšana un noma
Juris Sazonovs, mob. +371 25491663

Mežizstrādes, komunālās un zāliena kopšanas tehnika
Edgars Čerņagins, mob. +371 25491665
Larisa Vēvere, mob. +371 25494829

Precīzās lauksaimniecības produktu atbalsta specialists 
Edijs Kalniņš, mob. +371 25491677

TIRDZNIECĪBA

Edgars Zīverss,
mob. +371 25491664
Uģis Brasovs,
mob. +371 25491666

Vitālijs Fedosejevs 
mob. +371 25491661

Ilmārs Āboliņš,
mob. +371 25491668

Jānis Zaļais,
mob. +371 25491667

REZERVES DAĻAS

Armands Putns,
mob. +371 25491671
Gatis Saknītis,
mob. +371 25494825
Andis Saušs,
mob. +371 25491670
Andris Līrmanis,
mob. +371 25494834

Ilvars Eversons,
mob. +371 25494824

Normunds Vilsons, 
mob. +371 25494840

Dainis Geduševs,
mob. +371 25494827

SERVISS

Raimonds Lastmanis, 
mob. +371 27861535

Oskars Vecgailis,
mob. +371 25491676

Jānis Veinbergs,
mob. +371 26614397

Tālivaldis Saulīts,
mob. +371 25491651


