
 

 

 

GARANTIA LIMITADA DA KUBOTA ENGINE AMERICA 
CORPORATION PARA MOTORES INDUSTRIAIS EM 
GERADOR, COMPRESSOR DE AR, PLATAFORMA 

ELEVATÓRIA MÓVEL DE TRABALHO (PEMT), TORRE DE LUZ 
E PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO SEM A MARCA KUBOTA EM 

VIGOR A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022 
NOSSA GARANTIA 

Garantimos a você, o comprador original, que todas as peças do motor (exceto as 

referidas abaixo) do seu novo compressor de ar Kubota, plataforma elevatória móvel de 

trabalho, torre de luz, geradores* sem a marca Kubota e peças de substituição operadas 

dentro da América do Norte, América do Sul e América Latina não apresentarão defeitos 

de material ou de fabricação durante os seguintes períodos: 

1. Motores industriais durante 3 anos ou 3.000 horas, o que ocorrer primeiro 

2. Peças de substituição por um ano 

*excluem‐se aplicações de geradores marítimos e recreativos 

O QUE FAREMOS 

Faremos o reparo ou a substituição, a nosso critério, de qualquer peça coberta por esta 

garantia que se torne defeituosa, avariada ou não esteja em conformidade com esta 

garantia sob uso e serviço normal durante o período da garantia, sem nenhum custo por 

peças ou mão-de-obra. 

O QUE VOCÊ DEVE FAZER PARA OBTER O SERVIÇO DE GARANTIA 

Todos os equipamentos cobertos por esta garantia devem ter o motor Kubota registado 

no momento da compra do equipamento. Para obter o reparo da garantia, você deve 

entregar, às suas custas, o produto, juntamente com o comprovante de compra, a um 

Distribuidor ou Revendedor Autorizado da Kubota Industrial Engine. Os nomes e 

endereços de tais Distribuidores Autorizados da Kubota Industrial Engine podem ser 

encontrados na Internet, em www.kubotaengine.com. 

 Kubota Engine America Corporation 

 505 Schelter Road 

 Lincolnshire, IL 60069 

 

O QUE NÃO TEM COBERTURA PELA GARANTIA 

1. Esta garantia não cobre: danos, avarias ou falhas resultantes de acidentes, 

abuso, uso indevido, modificações, alterações, manutenção inadequada ou 

falta de desempenho do serviço de manutenção necessário.  

2. Serviços normais de manutenção ou substituição de itens de manutenção 

como lâmpadas, velas de pré-aquecimento, bobinas resistentes e 

indicadoras, elementos filtrantes, lubrificantes, óleos, velas de ignição, 

líquido refrigerante ou correias. 

3. Instalação de peças de substituição, a menos que instaladas originalmente 

por um Distribuidor ou Revendedor Autorizado da Kubota Industrial.  

4. Peças não-genuínas da Kubota. 

5. Qualquer motor danificado pelo uso de éter ou qualquer auxiliar de partida, 

ou superior a 50/50% de solução de anticongelante e água.  

6. Desgaste do bico injetor ou qualquer dano no motor causado pelo desgaste 

ou ressecamento do bico injetor 

7. Qualquer dano causado por combustível impróprio ou contaminado. 

8. Danos causados pela entrada de água no motor por qualquer motivo. 

9. Produtos usados 

10. Qualquer dano causado por sobreaquecimento que não resulte diretamente 

de um defeito nos materiais ou na mão-de-obra. 

11. Qualquer motor que não tenha sido revisado. 

PROCESSO DE REVISÃO DA APLICAÇÃO 

O processo de revisão de aplicações Kubota Engine America (KEA) destina-se a auxiliar 

o OEM na instalação do motor para otimizar a funcionalidade/desempenho do 

equipamento OEM a fim de manter a durabilidade, a satisfação do cliente e reduzir as 

falhas e despesas da garantia. A Kubota não pode prever todas as possíveis falhas e 

problemas que possam ocorrer com o motor ou produto no campo durante a revisão e 

aplicação, portanto, o teste da máquina pelo OEM, seja em instalação de teste e/ou no 

campo, é fundamental para reduzir ainda mais o potencial de falhas em campo 

O tempo que a KEA necessita para realizar a revisão de uma aplicação é 

significativamente menor do que o tempo que os engenheiros de projeto dos OEMs 

necessitam na aplicação. Por esse motivo, a revisão da aplicação da KEA destina-se a 

identificar questões dentro do escopo dos testes de revisão da aplicação realizados e, em 

alguns casos, possíveis soluções recomendadas. A revisão da aplicação da KEA jamais 

deve substituir o projeto e teste adequados do produto acabado pelo OEM. 

A revisão da aplicação da KEA não expressa nem implica de forma alguma qualquer 

cobertura de garantia adicional além do que está estipulado no Contrato de Garantia 

Limitada da Kubota. Kubota e suas subsidiárias não são responsáveis por (incluindo, mas 

não limitado a): falhas resultantes de quaisquer componentes que não sejam fabricados 

pela Kubota, informações falsas ou incorretas fornecidas por um OEM, quaisquer 

alterações feitas sem o conhecimento da KEA, qualquer decisão do OEM de não seguir 

as recomendações da KEA ou quaisquer problemas ou deficiências relacionados à 

aplicação que possam surgir e que não tenham sido encontrados pela revisão limitada de 

aplicativos da KEA ou pelo teste de durabilidade do OEM. 

ESTA É A ÚNICA GARANTIA EXPRESSA NOS NOSSOS PRODUTOS 

Não assumimos nem autorizamos ninguém a assumir por nós qualquer outra garantia 

expressa. O Distribuidor/Revendedor Kubota não tem autoridade para fazer qualquer 

representação ou promessa em nome da Kubota Engine America Corporation ou para, 

de qualquer forma, modificar os termos ou limitações desta garantia. 

LIMITAÇÕES À NOSSA RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO AOS PRODUTOS 

COMPRADOS E UTILIZADOS PARA USO PESSOAL, FAMILIAR OU DOMÉSTICO. 

Nossa responsabilidade é fazer o reparo ou a substituição de peças defeituosas, como 

indicado acima. Não somos responsáveis por qualquer outra despesa, perda ou 

inconveniente que você possa sofrer como resultado da compra, utilização, mau 

funcionamento ou condição defeituosa dos nossos produtos. QUAISQUER GARANTIAS 

IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM 

DETERMINADO FIM, SERÃO LIMITADAS AO PERÍODO ESTABELECIDO ACIMA E, 

EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, SEREMOS RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER 

DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES. Alguns estados não 

permitem limitações ou exclusões de danos consequenciais; portanto, o acima disposto 

pode não se aplicar a você. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, e você pode 

ter outros direitos que variam conforme o estado. 

 

LIMITAÇÕES À NOSSA RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO AOS PRODUTOS 

UTILIZADOS PARA ALUGUEL OU FINS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS OU 

AGRÍCOLAS. 

Esta garantia substitui todas as outras garantias, expressas ou implícitas, e quaisquer 

outras obrigações ou responsabilidades de nossa parte. EXCLUEM-SE GARANTIAS 

IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM. 

Nossa responsabilidade por todas e quaisquer perdas e danos resultantes de qualquer 

motivo, incluindo nossa negligência, dano alegado ou mercadorias defeituosas, sejam 

tais defeitos detectáveis ou latentes, será limitada ao reparo ou à substituição de peças 

defeituosas, conforme indicado acima. EM NENHUM CASO SEREMOS 

RESPONSÁVEIS POR PERDA DE USO, PERDA DE LUCROS, PERDA OU DANOS A 

OUTROS BENS, INCONVENIÊNCIA, PERDA COMERCIAL OU OUTROS DANOS 

ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES
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