
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANTIAS BÁSICAS 

Peças Fabricadas pela Máquina Shibaura ...... 12 Meses 

Placas de Circuito Impresso ............................. 12 Meses 

Rosca de plastificação, Cilindro e 

Anel de bloqueio ................................................... 12 Meses 

Componentes Hidráulicos ................................ 12 Meses 

Mão de Obra c/ Despesas de Viagem ............. 12 Meses 

Peças Não Fabricadas pela Shibaura .............. 12 Meses 

Resistências ..................................................... 12 Meses 
 

A GARANTIA COMEÇA 

O período de garantia começa na data de "Start-Up " ou 60 dias 

a partir da fatura, o que ocorrer primeiro. 

COBERTURA BÁSICA 

Esta garantia cobre qualquer reparo ou substituição de peças que 

se torne necessário devido a um defeito de materiais e mão-de-

obra em uso normal, exceto os itens listados em "O que não é 

coberto". 

Placas de Circuito Impresso 

As placas de circuito impresso da Shibaura Machine são 

garantidas por um período de 12 (doze) meses contra falhas 

devido a defeitos de material e mão de obra. 

 

Parafuso Injetor, Cilindro e Anel de Bloqueio 

A rosca de plastificação de material e o anel de bloqueio e cilindro 

são garantidos por um período de 12 (doze) meses contra 

defeitos de material e de fabricação, mas não são 

especificamente cobertos por danos resultantes de desgaste, 

corrosão ou partida a frio. 

Peças não Fabricadas pela Shibaura 

Válvulas hidráulicas, bombas, motores, mangueiras e tubos são 

garantidos por um período de 12 (doze) meses contra defeitos de 

material e mão de obra. Os filtros hidráulicos não são cobertos. 

Resistências 

As resistências do cilindro são garantidas por um período de 

12 (doze) meses, mas a resistência do bico e o termopar 

não estão na garantia. 
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EXCLUSÕES DE GARANTIA 

Fatores além do Controle do Fabricante 

Reparos e ajustes necessários como resultado de uso 

indevido, negligência, modificação, alteração, adulteração, 

desconexão, ajustes ou reparos inadequados, acidentes e uso 

de peças ou materiais complementares. 

Danos na superfície, corrosão resultante da atmosfera ácida 

 

Falta de Manutenção 

Reparos e ajustes causados por manutenção inadequada, 

falta de manutenção necessária ou uso de outros fluidos que 

não os especificados no Manual do Proprietário. 

Deterioração 

Vibração, desgaste ou deterioração, como descoloração, 

arranhões ou ferrugem do metal descoberto. 

 

Desgaste do Parafuso Injetor, Cilindro e Anel de 

bloqueio 

Rosca, cilindro ou anel de bloqueio que foram danificadas por 

vidro, minerais ou outros enchimentos ou materiais corrosivos. 

Rosca ou anel de bloqueio que foram danificadas ao girar a 

rosca com materiais insuficientemente derretidos (partida a frio) 

ou com o cilindro vazio. 

Danos consequenciais ou incidentais 

O tempo de inatividade da planta, lucros cessantes, ações 

judiciais de terceiros e outros tipos de danos consequentes ou 

incidentais não são cobertos por nenhuma garantia. 


