GARANTIA
Nesta garantia limitada de emissões, o termo "Fabricante" significa Kohler Co., 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.

DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE CONTROLE DE EMISSÕES DA CALIFÓRNIA E FEDERAL
SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES NA GARANTIA:

O Conselho de Recursos Atmosféricos da Califórnia (ARB), a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) e a Kohler Co.
têm a satisfação de explicar a garantia do sistema de controle de emissões do seu motor Modelo ano 2014-2016. Nas
aplicações reguladas pela Califórnia (o Estado) e a EPA dos EUA, novos motores fora de estrada para serviço pesado devem
ser projetados, fabricados e equipados para atender às rigorosas normas antipoluição do Estado e da EPA dos EUA. A
Kohler Co. deve garantir o sistema de controle de emissões do motor pelos períodos listados abaixo, considerando que não
haja nenhum abuso, negligência ou manutenção inadequada do motor.
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 Kohler Co. reparará o motor fora de estrada para serviço pesado sem
custo para você, incluindo diagnósticos, peças e mão de obra.
COBERTURA DE GARANTIA DO FABRICANTE:
Os motores fora de estrada para serviço pesado Modelo ano 2014-2016 e posteriores são garantidos pelos períodos listados
abaixo. Se qualquer peça do motor relacionada a emissões apresentar defeito, a peça será reparada ou substituída pela
Kohler Co.
Motores Modelo ano 2014-2016 KD, KDW e todos os TPEM
Potência do motor

Duração

kW < 19 (hp < 25)

3 anos ou 2000 horas

RESPONSABILIDADES DO PROPRIETÁRIO NA GARANTIA:
•
como proprietário do motor fora de estrada, você é responsável pela execução da manutenção exigida listada no manual
do proprietário. A Kohler Co. recomenda que você guarde todos os recibos referentes à manutenção do motor fora de
estrada, mas a Kohler Co. não pode negar uma reclamação de garantia unicamente pela falta de recibos ou porque você
não executou todas as manutenções programadas.
•
Como proprietário do motor fora de estrada você deve, entretanto, ficar ciente de que a Kohler Co. pode negar cobertura
de garantia se o seu motor fora de estrada ou uma peça dele falhar devido a abuso, negligência, manutenção
inadequada ou modificações não aprovadas.
•
O seu motor é projetado 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 da Califórnia.
•
Você é responsável por iniciar o processo de garantia. A ARB sugere que você apresente o seu motor fora de estrada
a um distribuidor Kohler Co. assim que ocorrer um problema. Os reparos em garantia devem ser concluídos pelo
distribuidor o mais prontamente possível.
•
Se tiver qualquer dúvida relativa aos seus direitos e responsabilidades na garantia, você deve entrar em contato com a
Kohler Co. visitando a www.KohlerEngines.com ou pelo telefone 1-800-544-2444 (EUA e CAnadá).
COBERTURA:
A Kohler Co. reparará ou substituirá peças, componentes e sub-conjuntos do sistema de controle de emissões considerados
com defeito, com relação a materiais ou fabricação sem custo para você, incluindo diagnósticos, mão de obra e peças
relacionadas so sistema de escape do motor. A escolha e a responsabilidade da decisão de reparar ou substituir um sistema
de controle de emissões com defeito serão exclusivamente as da Kohler Co. As peças/componentes do sistema de controle
de emissões cobertos pela Garantia limitada de sistemas de controle de emissões Federal e da Califórnia estão listados
abaixo.
•
Injetores de combustível
•
Unidade de controle eletrônico (ECU), se equipada
•
Bombas injetoras
•
Sensores associados à operação da ECU
•
Coletor de escape
•
Etiquetas de informações de controle de emissões
•
Coletor de admissão
•
Turbocompressor (se equipado)
•
Válvula de ventilação do cárter
•
Dispositivo de limitação de combustível
Peças/componentes programados para ser substituídos como parte do programa de manutenção exigido serão cobertos de
acordo com as cláusulas da garantia por um período até o primeiro ponto de substituição programado para as peças/
componentes em questão. Danos subsequentes a outros componentes do motor como resultado direto de uma falha
passível de garantia em uma peça/componente de emissão de escape serão cobertos de acordo com as cláusulas de
garantia aqui descritas.
Como proprietário do motor para serviço pesado fora de estrada você deve, entretanto, ficar ciente de que a Kohler pode
negar cobertura de garantia se o seu motor para serviço pesado fora de estrada ou uma peça dele falhar devido a abuso,
negligência, manutenção inadequada ou modificações não aprovadas. Somente devido às razões acima, o fabricante pode
negar cobertura de garantia.
7268904ptBR (1-15)

Printed in U.S.A.

