Informações sobre Garantia
Motores submersíveis
1. O motor submersível da Baldor-Reliance Tandem Seal é garantido por um período de cinco anos
a partir da data de embarques para o Comprador Original, estando isento de defeitos de
material e mão de obra, e estando conforme com quaisquer desenhos e especificações
aplicáveis, aprovados pela Baldor Electric Company.
2. A Garantia de cinco anos é rateada conforme mostrado abaixo:
Peças serão substituídas dentro do prazo acima e o Comprador será faturado na taxa percentual
anotada juntamente com o preço em vigor na ocasião do embarque. NOTA: Gaxetas e
rolamentos são considerados itens de manutenção, sendo garantidos apenas por 1 ano de
serviço ou 18 meses a partir da data do embar que até o Comprador Original.
Meses desde a data do embarque até o Comprador Original
0-18

19-31

32-45

46-60

0 - 0,500

25%

50%

75%

3. Se, durante este período, a Baldor Electric receber to Comprador Original uma notificação
escrita sobre qualquer defeito alegado em um desses aparelhos e, caso for verificado que o
aparelho não está em conformidade com a presente Garantia (tendo o Comprador
proporcionado para a Baldor Electric oportunidade razoável para testar a unidade), a Baldor
Electric, conforme sua opção e experiência, ou fará o reparo da unidade ou fornecerá uma
unidade em substituição.
4. A Baldor Electric, em qualquer uma das opções, terá o direito de reivindicar do Comprador
Original que devolva o aparelho, para este fim, para um Centro de Serviços designado, e o
Comprador Original deverá pagar todas as taxas para o transporte de entrada e saída, remoção
e reinstalação da bomba, caso seja necessário. A Baldor Electric somente pagará o custo direto
e efetivo do reparo ou substituição do aparelho, conforme acima estipulado.
5. Taxas de mão de obra por reparos durante a Garantia, realizados pela Baldor Electric ou pelo
seu Centro de Serviços designado, serão por conta da Baldor Electric se o reparo for completado
dentro de 18 meses da data de embarque para o Comprador Original.
6. Em motores consertados, o período da garantia será o restante do motor original fornecido.
7. O Motor Submersível Tandem Seal possui uma gaxeta dupla com um sistema detector de
umidade. A garantia, 1 ano em serviço ou 18 meses desde a data do embarque do Comprador
Original, cobrirá o custo de substituição da gaxeta externa. Em caso de falha da gaxeta interna ,
estando conectado o sistema de detecção de umidade, a Baldor Electric será somente
responsável pelo custo da substituição do selo externo. Todos os demais custos de mão de obra
e de material correrão por conta do usuário.

Caso o sistema de detecção de umidade não estiver conectado, a Garantia será ineficaz.
Em aplicações para motores contínuos submersíveis no ar, a gaxeta externa terá de ser operada
em estado molhado.
8. O motor submersível Tandem Seal possui termostatos de enrolamento do motor. Os
termostatos precisam estar conectados conforme o local, Estado, e/ou o Código Elétrico
Nacional.
Caso não estiverem conectados os termostatos de enrolamento do motor, a Garantia será
ineficaz.
9. Motores destinados à armazenagem por prazo prolongado, serão armazenados de acordo com
os Boletins de Serviço, sugeridos pela Baldor Electric. Quaisquer danos ao motor devido à
armazenagem inadequada, tornarão ineficaz a presente Garantia.
10. A Garantia acima substitui todas outras garantias, sejam expressas, implícitas ou estatutárias,
inclusive garantias implícitas de habilidade de comercialização ou adequação para um uso
específico, ou garantias de performance e de aplicação, e se estendem somente a clientes que
fizerem a compra do vendedor ou do seu distribuidor nomeado. De forma alguma será a
Empresa responsável por danos especiais ou consequentes, ou por quaisquer outras perdas,
danos ou gastos de qualquer espécie, inclusive perda de lucro, resultantes em conexão com o
presente acordo ou com o uso ou a inabilidade de usar os serviços fornecidos sob o presente
acordo.
11. Nenhum funcionário, agente, negociante ou outra pessoa está autorizado a oferecer quaisquer
garantias em nome da Baldor Electric, nem de assumir, em nome da Baldor Electric. qualquer
outra responsabilidade em conexão com qualquer um de seus Produtos, a menos que seja
acordado de outra forma, por escrito, pelo escritório principal da Baldor Electric Company.

