GARANTIA
Nesta garantia limitada de emissões, o termo "Fabricante" significa Kubota Company, Ltd. 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.

GARANTIA LIMITADA DO SISTEMA DE CONTROLE DE
EMISSÃO YANMAR CO., LTD. - SOMENTE EUA
Seus direitos e obrigações na garantia:
Califórnia
O CARB (Conselho de Recursos Atmosféricos da Califórnia), a EPA (Agência de Proteção Ambiental) e a Yanmar Co., Ltd., doravante denominada
Yanmar, têm a satisfação de explicar a garantia do sistema de controle de emissão sobre seu motor industrial de compressão-ignição. Na
Califórnia, motores fora de estrada de compressão-ignição modelo ano 2000 ou posteriores devem ser projetados, fabricados e equipados para
atender às rigorosas normas antipoluição do estado. Em todos os estados, os novos motores não rodoviários de compressão-ignição 1998 e
posteriores devem ser projetados, fabricados e equipados para atender às normas de emissões da EPA dos Estados Unidos. A Yanmar garante o
sistema de controle de emissões do motor pelos períodos listados abaixo, considerando que não haja nenhum abuso, negligência ou manutenção
inadequada do motor.
Seu sistema de controle de emissão pode incluir peças como o sistema de injeção de combustível, Unidade de controle eletrônico, sistema de EGR
(Recirculação dos gases de escape), DPF (sistema pós-tratamento) e 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 Yanmar irá reparar o motor não rodoviário de compressão-ignição sem custos para você, inclusive
diagnósticos, peças e mão de obra.
Período de Garantia do Fabricante:
Se o seu motor for certificado
como
Rotação variável ou
rotação constante

e sua potência máxima for

e sua rotação nominal for

kW < 19

qualquer rotação

Rotação constante

19 <kW < 37

3000 rpm ou superior

Rotação constante

19 <kW < 37

menos de 3000 rpm

Rotação variável

19 <kW < 37

qualquer rotação

Neste caso seu período de garantia é
1.500 horas ou dois (2) anos, o que ocorrer primeiro.
Na ausência de um dispositivo para medir as horas de
uso, o motor tem um período de garantia de dois (2)
anos.
1.500 horas ou dois (2) anos, o que ocorrer primeiro.
Na ausência de um dispositivo para medir as horas de
uso, o motor tem um período de garantia de dois (2)
anos.
3000 horas ou cinco (5) anos, o que ocorrer primeiro.
Na ausência de um dispositivo para medir as horas de
uso, o motor tem um período de garantia de cinco (5)
anos.
3000 horas ou cinco (5) anos, o que ocorrer primeiro.
Na ausência de um dispositivo para medir as horas de
uso, o motor tem um período de garantia de cinco (5)
anos.

Cobertura da garantia:
a garantia é transferível a cada comprador subsequente pela duração do período de garantia. O reparo ou substituição de qualquer peça garantida
será executado em um concessionário ou distribuidor autorizado de motores industriais Yanmar.
Peças garantidas não programadas para substituição de acordo com a manutenção exigida no manual de operação serão garantidas pelo período
de garantia. Peças garantidas programadas para substituição de acordo com a manutenção exigida no manual de operação são garantidas pelo
período anterior à primeira substituição programada. Qualquer peça reparada ou substituída em garantia será garantida pelo período de garantia
restante.
Durante o período de garantia, a Yanmar é responsável por danos a outros componentes do motor causados pela falha de qualquer peça garantida
durante o período de garantia.
Qualquer peça de reposição que seja funcionalmente idêntica à peça do equipamento original em todos os aspectos pode ser usada na manutenção
ou reparo do motor e não reduzirá as obrigações de garantia da Yanmar. Acessórios ou peças modificadas não liberadas não podem ser utilizados.
O uso de qualquer acessório ou peça modificada não liberada será motivo para negar uma garantia.
Peças garantidas:
a garantia cobre componentes do motor que fazem parte do sistema de controle de emissões do motor, como entregue pela Yanmar ao comprador
•
•
•
•

Sistema de injeção de combustível

Sistema de controle eletrônico
Sistema de intensificação de partida a frio
Coletor de admissão

•
•
•
•

Sistema do turbocompressor
Coletor de escape
Sistema de EGR
Sistema de ventilação positiva do cárter

•
•

Sistema de pós-tratamento (Filtro de
particulados
de diesel)
Mangueiras,
conectores
e
conjuntos
associados ao sistema de controle de emissão

Como as peças relacionadas a emissões podem variar ligeiramente entre os modelos, determinados modelos podem não conter todas essas peças
e outros modelos podem conter as equivalentes funcionais.

Exclusões:
falhas que não aquelas decorrentes de defeitos de material e/ou fabricação não são cobertas por esta garantia. A garantia não se estende ao
seguinte: defeitos causados por abuso, mau uso, ajuste incorreto, modificação, alteração, adulteração, desconexão ou manutenção imprópria ou
inadequada ou utilização de combustíveis ou óleos lubrificantes não recomendados, danos causados por acidente e substituição de itens
consumíveis feita em conexão com manutenção programada. A Yanmar recusa qualquer responsabilidade por danos incidentais ou consequentes
como perda de tempo, inconveniência, perda de uso do equipamento / motor ou prejuízo comercial.
Responsabilidades dos proprietários na garantia:
Como proprietário do motor, você é responsável pela execução da manutenção exigida listada no manual do proprietário. A Yanmar
recomenda que você retenha toda a documentação, incluindo recibos, cobrindo a manutenção do seu motor não rodoviário de compressão-ignição,
mas a Yanmar não pode negar a garantia unicamente pela falta dos recibos ou pela falha de assegurar o desempenho de toda a manutenção
programada.
A Yanmar pode negar a cobertura de garantia do seu motor não rodoviário de compressão-ignição devido a abuso, negligência, manutenção
inadequada ou modificações não aprovadas.
O seu motor é desenhado para operar somente com óleo diesel. O uso de qualquer outro combustível pode fazer com que o motor não opere mais
de acordo com as exigências de emissões aplicáveis.
Você é responsável por iniciar o processo de garantia. Você deve apresentar o motor a um distribuidor Yanmar assim que ocorrer um problema. Os
reparos em garantia devem ser concluídos pelo distribuidor o mais prontamente possível. Se tiver dúvidas a respeito de seus direitos e
responsabilidades com a garantia ou desejar informações sobre o distribuidor ou centro de serviço autorizado Yanmar mais próximo, você deve
entrar em contato com a Yanmar America Corporation.
Site: www.yanmar.com
E-mail: CS support@yanmar.com
Telefone de discagem grátis: 1-800-872-2867, 1-855-416-7091
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