GARANTIA
Nesta garantia limitada de emissões, o termo "Fabricante" significa Kubota Corporation como detentor do Certificado de
Conformidade da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (U.S. EPA) para o veículo. A garantia limitada de controle de emissões é
um adendo à garantia limitada padrão do veículo.
O distribuidor Bobcat está autorizado a executar todos os reparos em garantia e de manutenção no motor diesel. Para localizar um
distribuidor Bobcat, visite www.bobcat.com ou ligue para 1-800-743-4340.

KUBOTA Corporation
SISTEMAS FEDERAIS E DA CALIFÓRNIA DE CONTROLE DE EMISSÃO
GARANTIA LIMITADA para MOTORES NÃO RODOVIÁRIOS (CI)
A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (U.S. EPA), o CARB (Conselho de Recursos Atmosféricos da Califórnia) e a KUBOTA Corporation têm a satisfação de explicar a garantia
do sistema de controle de emissões no motor não rodoviário. Na Califórnia, novos motores de aplicação pesada fora de estrada devem ser planejados, fabricados e equipados para
atender às rigorosas normas antipoluição do estado adotadas pelo Conselho de Recursos Atmosféricos (CARB) em cumprimento à sua autoridade nos Capítulos 1 e 2, Parte 5,
Divisão 26 do Código de Saúde e Segurança da Califórnia. Em outros estados dos Estados Unidos, novos motores não rodoviários sujeitos às cláusulas 40 CFR 1039 Subparte A
devem ser projetados, fabricados e equipados, no momento da venda, de forma a atender aos regulamentos da EPA dos EUA para motores fora da estrada.
A KUBOTA deve garantir o sistema de controle de emissões do motor Compressão-Ignição pelos períodos listados abaixo, desde que não haja abuso, vandalismo, negligência,
manutenção inadequada ou modificações não aprovadas no motor. Essa garantia de emissão aplica-se em todos os estados dos EUA, suas províncias e territórios,
independentemente de um estado, território ou uma província específica ter cláusulas de garantia aprovadas que diferem das cláusulas de garantia federais. Essa garantia de
emissões também se aplica em todas as províncias e territórios do CANADÁ.
O sistema de controle de emissões pode incluir peças como o sistema de injeção de combustível e o sistema de indução de ar. Também podem estar incluídas mangueiras, correias,
conectores e outros conjuntos relacionados a emissões.
Onde existir uma condição passível de garantia, a KUBOTA irá reparar o motor sem qualquer custo para você, incluindo diagnósticos (se o trabalho de diagnóstico for executado
em um distribuidor autorizado), peças e mão de obra.
COBERTURA DA GARANTIA CONTRA DEFEITOS E PROJETOS DE EMISSÃO
O período da garantia de emissões para o motor começa na data original de venda ao comprador inicial e continua para cada comprador subsequente pelo período mencionado
a seguir.
O período da garantia de emissões para todos os motores classificados abaixo de 19kW (25Hp) é de 2000 horas de operação ou dois (02) anos de uso, o que ocorrer primeiro.
O período da garantia de emissões para motores de rotação constante abaixo de 37 kW (50 Hp) com rotações superiores a ou iguais a 3000 rpm é de 2000 horas de operação
ou dois (02) anos de uso, o que ocorrer primeiro.
O período da garantia de emissões para todos os outros motores não listados acima é de 3000 horas de operação ou cinco (05) anos de uso, o que ocorrer primeiro.
Se qualquer peça do motor relacionada a emissões apresentar defeito, a peça será reparada ou substituída pela KUBOTA sem qualquer custo.
RESPONSABILIDADES DO PROPRIETÁRIO NA GARANTIA
(a) Como proprietário do motor, você é responsável pela execução da manutenção exigida listada no manual do operador da KUBOTA. A KUBOTA recomenda que você guarde
todos os recibos referentes à manutenção do motor, mas a KUBOTA não pode negar uma reclamação de garantia unicamente pela falta de recibos ou porque você não
executou todas as manutenções programadas.
(b) Como proprietário do motor, você deve estar ciente, no entanto, que a KUBOTA pode negar sua cobertura de garantia se o motor ou uma peça falhou devido a mau uso,
vandalismo, negligência, manutenção inadequada ou modificações não autorizadas.
(c) O motor foi projetado para operar somente com óleo diesel com teor ultra baixo de enxofre. O uso de qualquer outro combustível pode fazer com que o motor não opere
mais de acordo com as exigências de emissões federais ou da Califórnia.
(d) Você é responsável por levar o motor ao distribuidor ou estação de serviço autorizada pela KUBOTA mais próxima quando existir um problema. Os reparos da garantia
devem ser concluídos em um período de tempo razoável, não excedendo a 30 dias.
(e) Caso você tenha qualquer dúvida relativa aos seus direitos e responsabilidades da garantia ou sobre o local do distribuidor ou concessionário autorizado mais próximo,
entre em contato com:
KUBOTA ENGINE AMERICA CORPORATION, Departamento Nacional de Serviços, pelo telefone 1-800-532-9808, EEWRI@kubotaengine.com ou KUBOTA TRACTOR
CORPORATION, Departamento Nacional de Serviços, pelo telefone 1-800-558-2682, KubotaEmissionsWarranty@kubota.com ou KUBOTA CANADA LTD, pelo telefone (905)
294-7477.
COBERTURA
A KUBOTA garante ao comprador inicial e a cada comprador subsequente que o motor será projetado, fabricado e equipado, no momento da venda, de forma a atender a
todos os regulamentos aplicáveis. A KUBOTA também garante ao comprador inicial e a cada comprador subsequente que o motor estará livre de defeitos em material e mão
de obra que possam fazer com que o motor não atenda aos regulamentos aplicáveis pelo período de tempo mencionado acima, a partir da data original de venda.
A KUBOTA deverá cobrir defeitos em garantia em qualquer distribuidor ou estação de garantia de motor autorizado. Qualquer trabalho autorizado feito em um distribuidor
autorizado ou posto de garantia deverá ser feito livre de qualquer custo ao proprietário, se tal trabalho determinar que uma peça em garantia apresenta defeito. Qualquer peça
de reposição aprovada pela KUBOTA ou equivalente (incluindo qualquer peça pós-venda aprovada pela KUBOTA) pode ser usada na manutenção ou reparo de garantia em
peças relacionadas a emissões e deve ser fornecida sem qualquer custo ao proprietário, se a peça ainda estiver em garantia.
A KUBOTA é responsável por danos a outros componentes do motor causados pela falha de qualquer peça garantida durante o período de garantia. O uso de peças de
reposição que não sejam equivalentes às peças originais pode afetar a eficiência do sistema de controle de emissões do motor. Se tal peça de reposição for usada no reparo
ou na manutenção do motor, e a KUBOTA determinar que ela apresenta defeito ou causa falhas de uma peça em garantia, sua reclamação por reparo do motor pode ser
negada.
A lista a seguir mostra as peças cobertas pela garantia de sistemas de controle de emissões federal e da Califórnia. Algumas das peças listadas podem exigir manutenção
programada e são garantidas até o primeiro ponto de substituição programada para tal peça. As peças garantidas são (se aplicáveis):
1) Sistema de indução de ar
a) Coletor de admissão
b) Sistema do turbocompressor
c) Sistema de arrefecimento do ar de carga
(Intercooler)
2) Sistema de reator térmico ou do catalisador
a) Conversor catalítico
b) Coletor de escape
3) Sistema de injeção de combustível
a) Bomba de suprimento de combustível
b) Injetor
c) Tubo de injeção
d) Trilho comum
e) Limitador de fumaça
f) Temporizador de rotação
g) Temporizador de avanço de ignição a frio
h) Bomba injetora
4) Sistema de controle eletrônico
a) ECU

b) Sensor de rotação/sincronização do motor
c) Sensor de posição do acelerador
d) Sensor de temperatura do líquido de
arrefecimento
e) Sensor de pressão atmosférica
f) Sensor da pressão de admissão
g) Sensor de temperatura do coletor de
admissão
h) Sensor de fluxo de ar de admissão
i) Sensor de pressão do trilho comum
5) Sistema de recirculação dos gases de exaustão
a) Válvula de EGR
b) Radiador da EGR
c) Sensor da taxa de abertura da válvula de
EGR
6) Controle de particulados
a) Qualquer dispositivo usado para capturar
emissões de particulados.
b) Qualquer dispositivo usado na regeneração

do dispositivo de controle de particulados.
c) Fechamentos e coletores do dispositivo de
controle
d) Sensor de temperatura do filtro de particulados
do diesel
e) Sensor de pressão diferencial
7) Itens diversos
a) Sistema de respiro fechado
b) Mangueiras*, presilhas*, conexões, tubos*
c) Juntas, vedações
d) Chicotes elétricos do motor fornecidos pela
Kubota
e) Conectores elétricos do motor fornecidos pela
Kubota
f) Elemento do filtro de ar*, Elemento do filtro de
combustível*
g) Etiquetas de informação do controle de emissão

*O período de garantia é equivalente ao primeiro intervalo de reposição recomendado pelo fabricante, conforme especificado no manual do operador e/ou de
serviço (oficina) do modelo aplicável.
REQUISITOS DE MANUTENÇÃO
O proprietário é responsável pela execução da manutenção necessária, conforme definido pela KUBOTA no manual do operador.
LIMITAÇÕES
Esta Garantia do sistema de controle de emissões não cobrirá nenhum dos seguintes itens:
(a) Reparo ou reposição necessários devido a uso inadequado ou negligência, manutenção inadequada, reparos executados de forma inadequada ou reposições
que não atendam às especificações da KUBOTA que afetam de forma adversa o desempenho e/ou a durabilidade e alteração ou modificações não
recomendadas ou aprovadas por escrito pela KUBOTA.
(b) Reposição de peças e outros serviços e ajustes necessárias para manutenção necessária no primeiro ponto de substituição programada ou depois dele.
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