Pressão de Trabalho até 172 bar

Termo de garantia
A Movicontrol Automação Ltda, garante os seus produtos pelo prazo de 12 (doze) meses,
incluído o da garantia legal (primeiros 90 dias), contados a partir da data de seu faturamento,
desde que instalados e utilizados corretamente de acordo com as especificações contidas em
catálogos ou manuais ou ainda, nos desenhos aprovados pelo cliente quando tratar-se de
produto desenvolvido em caráter especial para uma determinada aplicação.

Abrangência desta garantia
A presente garantia contratual abrange apenas e tão somente o conserto ou substituição dos
produtos defeituosos fornecidos pela empresa. A Movicontrol não garante seus produtos contra
erros de projeto ou especificações executadas por terceiros. A presente garantia não cobre
nenhum custo relativo à desmontagem ou substituição de produtos que estejam soldados ou
afixados de alguma forma em veículos, máquinas, equipamentos e sistemas. Esta garantia não
cobre danos causados por agentes externos de qualquer natureza, incluindo acidentes, falhas
com energia elétrica, uso em desacordo com as especificações e instruções, uso indevido,
negligência, modificações, reparos e erros de instalação ou testes.

Limitação desta garantia
A responsabilidade da Movicontrol em relação a esta garantia, ou sob qualquer outra garantia
expressa ou implícita, está limitada ao conserto ou substituição dos produtos, conforme acima
mencionado. SELEÇÃO IMPRÓPRIA, FALHA OU USO IMPRÓPRIO DOS

PRODUTOS DESCRITOS NESTE CATÁLOGO PODEM CAUSAR A MORTE,
DANOS PESSOAIS E/OU DANOS MATERIAIS. As informações contidas neste

catálogo fornecem opções de produtos para aplicações por usuários que tenham habilidade
técnica. É importante que você analise os aspectos de sua aplicação, incluindo consequências
de qualquer falha e revise as informações que dizem respeito ao produto contidos neste
catálogo. Devido à variedade de condições de operações e aplicações para estes produtos o
usuário através de sua própria análise e teste é o único responsável para fazer a seleção final
dos produtos e também para assegurar que o desempenho e a segurança da aplicação e os
cuidados especiais requeridos sejam atingidos. Os produtos aqui descritos com suas
características, especificações e desempenhos são objetos de mudança pela Movicontrol
Automação Ltda, a qualquer hora sem prévia notificação.
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**Nota: Outras configurações, favor nos consultar projetamos e fabricamos unidades
hidráulicas de acordo com a sua necessidade.
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