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1 - Introdução

Parabéns por adquirir um implemento da São José Industrial!
Temos como missão de trabalho desenvolver e produzir implementos como 
este, que garantem benefícios para você, aumentando o processo de produção 
e dinamizando seus trabalhos diários.
Este Manual de Instruções irá orientá-lo quanto à correta montagem do equipa-
mento, garantindo um maior rendimento, segurança e durabilidade do produto.
Estamos sempre dispostos a lhe prestar todo suporte necessário!
Nossa empresa está em constante evolução e desenvolvimento de novos 
projetos e produtos. Sendo assim, convidamos você a conhecer e acompanhar 
frequentemente em nosso site ou com nossos revendedores, a linha completa 
de produtos que facilitam a sua vida no campo.
Sua opinião é muito importante para nós!
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NOTAS:
•	 Devido	 à	Política	 de	Aprimoramento	 constante	 em	 seus	

produtos,	a	São	José	Industrial	reserva-se	o	direito	de	pro-
mover	alterações	e	aperfeiçoamentos,	sem	que	isso	implique	
em	qualquer	obrigação	para	com	os	produtos	 fabricados	
anteriormente.	Por	esta	razão,	o	conteúdo	do	presente	Ma-
nual	encontra-se	atualizado	até	a	data	da	sua	impressão,	
podendo	sofrer	alterações	sem	aviso	prévio.

•	 Leia	atentamente	os	termos	de	Garantia	e	Entrega	Técnica,	
constantes	no	final	deste	Manual.

•	 Este	Manual	traz	informações	essenciais	sobre	a	montagem	
e	preparação	do	equipamento.	Leia-o	por	completo	antes	
de	executar	qualquer	atividade	com	o	equipamento,	pois	o	
conhecimento	dessas	informações	evitará	acidentes	e	perda	
de	tempo	produtivo,	além	de	aumentar	a	vida	útil	da	máquina.

•	 As	 ilustrações,	 dados	 e	 informações	 aqui	 contidas	 são	
confidenciais	e	de	propriedade	da	São	José	Industrial,	não	
podendo	ser	reproduzidas	ou	passadas	a	terceiros	sem	a	
devida	autorização	da	mesma.

•	 O	objetivo	deste	Manual	é	fornecer	instruções	que	abrangem	
a	máquina	completa,	com	acessórios	e	variações.	Portanto,	
não	assume	responsabilidade	no	que	se	refere	à	configura-
ção	da	máquina	ora	adquirida,	ou	seja:	alguns	itens	descritos	
neste	Manual	podem	não	estar	presentes	na	sua	máquina.

•	 Algumas	ilustrações	podem	mostrar	detalhes	ligeiramente	
diferentes	ao	encontrado	em	sua	máquina,	por	terem	sido	
obtidas	de	máquinas-protótipo,	sem	que	isso	implique	em	
prejuízo	na	compreensão	das	instruções.
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2 - Recomendações de Segurança

Símbolos de Advertência Utilizados na Instrução
Quando os símbolos abaixo aparecerem no texto, dê especial atenção às 
instruções dadas.

ATENÇÃO!
O símbolo ao lado e a palavra ATENÇÃO identificam instru-
ções que, se não observadas, causam risco de acidentes 
com sérios danos pessoais ou danos ao equipamento.

ADVERTÊNCIA:
Este símbolo e a palavra ADVERTÊNCIA são usados para 
salientar instruções e/ou procedimentos especiais que, se 
não observados, podem resultar em danos e/ou desgaste 
prematuro do equipamento, ou oferecer riscos indiretos à 
segurança pessoal.

NOTA:
Este	 símbolo	 e	 a	 palavra	Nota	 indicam	pontos	 de	 interesse	
especial	para	uma	manutenção	ou	operação	mais	eficientes.	A	
não	observância	destas	recomendações	pode	acarretar	perda	
de	rendimento	e	diminuição	da	vida	útil	do	equipamento.

Antes de Engatar o Implemento ao Trator
- Quando a grade estiver desengatada do trator, esta deve PERMANECER 

SEMPRE, em terreno plano.
- Verifique se o equipamento está limpo e lubrificado.
- Verifique se há objetos ou outros materiais (pedras, madeiras, sacos...)
- Certifique-se de que a barra de tração do trator esteja dimensionada 

para a grade.
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Durante a Montagem
- Mantenha-se atento ao trabalho que está realizando e procure agir com 

cautela e bom senso; um momento de desatenção ao operar o imple-
mento pode resultar em um sério acidente.

- Utilize equipamentos de levante adequados a carga e utilize os pontos 
de levante presentes na estrutura da grade.

- Utilize sempre seu EPI, proteja suas mão de elementos cortantes, proteja 
os olhos quanto a objetos pontiagudos e use sapatos de proteção pois 
a montagem envolve o manuseio de componentes pesados evitando 
assim maiores acidentes de riscos ao montador.

- Ao movimentar a grade em vias públicas configure a grade na posição 
de transporte.

- Não trafegue em vias e estradas com agrade na posição de trabalho, 
isto pode causar danos nas estradas e no equipamento.

- Sempre desengate a grade em local plano e nivelado. Além de facilitar 
o procedimento, também torna o engate mais fácil e seguro.

- Caso perceba alguma anormalidade no funcionamento, tais como vibra-
ções, ruídos estranhos, etc., interrompa a operação. Verifique e elimine 
a causa antes de recomeçar a operação.

- Mantenha os adesivos em boas condições de identificação e interpreta-
ção. Caso necessário, substitua-os.

- Se for necessário efetuar qualquer tipo de manutenção, limpeza ou 
verificação com o implemento engatado ao trator, desligue o motor e 
remova a chave do contato.

- Ao montar os conjuntos de discos, utilize sempre luvas de proteção.
-  Sempre antes de ligar o trator soe a buzina do trator 3 vezes e aguarde 

5 segundos antes de dar a partida no motor.
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NOTAS:
1	-	Utilize	somente	peças	originais	da	São	José	Industrial.	Quais-

quer	danos	ao	equipamento	decorrentes	do	uso	de	peças	não	
originais,	não	serão	cobertos	pela	Garantia	do	fabricante.

2	-	Para	solicitar	qualquer	peça	original,	consulte	seu	repre-
sentante	comercial.

Uso Previsto do Implemento
- A Grade Niveladora foi projetada para operar principalmente no âmbito 

rural (dentro da fazenda), podendo todavia ser usado também no perí-
metro urbano.

- Geralmente, a grade niveladora é utilizada após a aração, com o objetivo 
de destorroar, nivelar e adensar o solo.

- As grades também podem ser usadas antes da aração, para picar o 
material existente na superfície; para eliminar plantas daninhas no estádio 
inicial de desenvolvimento, principalmente em culturas perenes, e para 
o enterrio de sementes, adubos ou corretivos distribuídos a lanço.

 Caso seja necessário movimentar a grade em alguma via pública, no 
deslocamento de uma propriedade rural até outra, ou usá-lo em opera-
ções dentro da cidade, engate o implemento na posição de transporte e 
sinalize o implemento adequadamente e obedeça os limites de velocidade 
do trecho.

Mantendo o Controle Sobre a Grade
- Dimensionamento do trator: Recomenda-se somente a utilização de 

tratores com potência mínima a partir de 55 até 100 cv, dependendo do 
modelo da grade Veja maiores detalhes de potência em: “3.4- Especifi-
cações técnicas”.

- Certifique-se das condições de aderência da via em que vai deslocar o 
trator com a grade.

- Observe as recomendações contidas no manual do trator, tais como: 
utilização da marcha correta, lastreamento, peso máximo permitido, etc.

- Observe os limites máximos admissíveis de inclinação lateral e longitu-
dinal do implemento.

- Redobre a atenção na operação caso estiver em terrenos inclinados 
e com desníveis. Respeite a velocidade máxima de deslocamento (15 
km/h).
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LEIA AS INSTRUÇÕES
READ INSTRUCTIONS Risk of impact or pressure on feet

Riesgo de impacto o prensado en los pieslEIA LAS INSTRUCCIONES

RISCO DE CORTE
RISK OF CUT

RIESGO DE CORTE

MANTENHA DISTÂNCIA

MANTENGA DISTANCIA
KEEP YOUR DISTANCE

RISCO DE IMPACTO OU
PRENSAMENTO NOS PÉS

DISCO
DISC

DISCOS

40”
22”

36”
20”

ESPESOR
THICKNESS

ESPESSURA

22”
20”

12mm

10mm

RISCO DE VAZAMENTO DE ÓLEO
RISK OF OIL LEAKAGE

RIESGO DE VACIADO DE ACEITE

2.1 - Adesivos de Segurança
Este produto em seu projeto de desenvolvimento e produção, segue de acordo com a norma de 
SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NR-12.
Os adesivos mostrados abaixo, têm a finalidade de identificar os locais que apresentam 
situações de risco ou orientar sobre ajustes e pontos de manutenção.
O fabricante não tem controle direto sobre as atitudes por parte do operador, portanto é de 
responsabilidade do proprietário colocar em prática os procedimentos de segurança enquanto 
estiver trabalhando com o implemento.
Alterações das características originais do implemento não são autorizadas, pois podem alterar 
o funcionamento, segurança e afetar a vida útil e garantia.
Leia atentamente todas as informações de segurança neste manual e ao avistar qualquer 
adesivo colado no implemento, leia o mesmo e obedeça as orientações apresentadas.
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3 - Apresentação da Grade Niveladora

3.1 - Visão Geral

A Grade Niveladora possui 5 modelos com diferentes configurações de dimensionamento e 
quantidade de discos.
Veja abaixo a identificação dos componentes para auxiliá-lo na montagem.

1-  Lança: Dispositivo de acoplamento da grade ao trator (posição de trabalho).
2-  Conjunto dos discos da seção dianteira.
3-  Conjunto dos discos da seção traseira.
4- União das seções de discos dianteira e traseira.
5- Braço de ajuste do ângulo entre as seções de discos.
6- Batente limitador de fechamento entre as seções de discos e auxiliar para o transporte.

3

5

2

6

1

4
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A
A

BB C

D

C

D

X

Y
Z

3.2 - Posição Para o Transporte

Ao movimentar a grade por vias públicas ou ao deslocar de um local de trabalho para outro, 
sempre posicione a lança e demais componentes na posição de transporte.

1- Antes de realizar este procedimento reduza totalmente o espaçamento entre as seções até 
a haste (Y) acoplar no batente (Z). 

2-  Alinhe as furações (A) da barra de suporte da lança (X), com as furações (B) da lança e da 
estrutura dos discos traseiros.

3- Fixe a posição da barra (X) através dos pinos (C) e travas “R“ (D), conforme ilustrado.
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3.3 - Acoplamento Para o Transporte

B

A

1- Com a lança posicionada para o transpor-
te, conforme procedimento: “3.2- Posição 
Para o Transporte “.

2- Acople os braços de levante do trator na 
posição (A) indicada na imagem.

3- Acople o terceiro ponto do trator na posi-
ção (B) indicada.

4- Fixe a posição dos braços de levante e do 
terceiro ponto do trator através dos pinos 
e travas “R“ fornecidas no conjunto.

Descrição Quantidade
Modelo 20x20” 24x20” 28x20” 32x20” 36x20”

Numero total de discos 20 24 28 32 36
Potência requerida 55 cv 66 cv 77 cv 88 cv 99 cv
Peso total 598 kg 657 kg 720 kg 808 kg 865 kg
Seção dianteira
Eixos 1 1 1 2 2
Mancais por eixo 3 3 3 2 2
Discos recortados por eixo 10 12 14 8 9
Seção traseira
Eixos 1 1 1 2 2
Mancais por eixo 3 3 3 2 2
Discos lisos por eixo 10 12 14 8 9

3.4 - Especificações Técnicas
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3.5 - Posição de Instalação dos Componentes
- Utilize este capítulo como referência no processo de instalação. 

A- Eixo
B- Mancal
C- Disco
D- Espaçador

Posição dos componentes no eixo

A

B D

C

A- Mancal
B- Disco da extremidade externa do eixo
C- Suporte de fixação do mancal

Posição dos mancais das extremidades das seções

A

B

C

A- Mancais
B- Extremidades internas dos eixos 
C- Discos das extremidades internas dos 

eixos
D- Suportes de fixação dos mancais

Posição dos mancais do centro das seções (dois eixos por 
seção) - Modelos 32x20 e 36x20 

D

A AB

C

ADVERTÊNCIA:
Ao	final	da	montagem	as	
extremidades	centrais	(B)	
dos	eixos	não	podem	tocar	
uma	na	outra.
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Posição dos mancais do centro das seções (um eixo por 
seção) - Modelos 20x20, 24x20 e 28x20

B
A

D

C

C

A- Mancal
B- Eixo
C- Discos centrais
D- Suportes de fixação do mancal central

Sentido de instalação dos mancais  

B

A

C

- Os mancais precisam ser instalados de 
forma que a graxeira (A) fique sempre 
virada para a parte traseira da Grade 
Niveladora.

-  As laterais do mancal precisam estar 
alinhadas ao perfil discos instalados nas 
laterais e precisam obedecer a posição 
de instalação, com uma lateral concava 
(B) e outra convexa (C).

ADVERTÊNCIA:
Os	mancais	instalados	nas	seções	dianteira	e	traseira	da	Grade	
Niveladora	possuem	características	especificas	para	cada	seção	e	
a	instalação	incorreta	pode	levar	ao	mau	funcionamento,	desgaste	
prematuro	dos	componentes	e	danos	ao	equipamento.

Detalhe: Vista	traseira	da	posição	de	instala-
ção	do	mancal	da	seção	dianteira.

BC

A

Detalhe: Vista	traseira	da	posição	de	instala-
ção	do	mancal	da	seção	traseira.
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Sentido de instalação dos discos 

Pontos de içamento  

ADVERTÊNCIA:
Os	discos	instalados	nas	seções	dianteira	e	traseira	da	Grade	
Niveladora	possuem	características	especificas	para	cada	seção	e	
a	instalação	incorreta	pode	levar	ao	mau	funcionamento,	desgaste	
prematuro	dos	componentes	e	danos	ao	equipamento.

- Observe atentamente a posição e o sen-
tido corretos de instalação dos discos das 
seções, conforme ilustração.

- Os dois discos lisos de menor diâmetro 
disponibilizados para a montagem, devem 
ser instalados nas extremidades (X) de 
ambas as seções.

-  Os discos recortados devem ser instala-
dos na seção dianteira (A).

- Os discos lisos devem ser instalados na 
seção traseira (B). 

X
A

X

B

Para facilitar a movimentação das seções de discos da grade niveladora, utilize os pontos 
de içamento presentes tanto na seção dianteira quanto na seção traseira.

B

XX

AA- Seção dianteira
B- Seção traseira 
X- Pontos de içamento (levante)

ATENÇÃO:
Ao içar (suspender) o equipamen-
to ou parte dele, fixe firmemente 
os acoplamentos nos pontos 
de içamento, utilize cintas e/
ou correntes em bom estado e 
verifique se a capacidade de 
carga do equipamento de levante 
é suficiente para o trabalho.
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Vista geral da posição de montagem dos componentes para 
cada modelo 

20x20” 24x20”

32x20” 36x20”

28x20”
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4 - Instruções de Montagem

 
- Confira os itens de montagem quanto a quantidade dos disco e demais elementos de mon-

tagem e posicione-os em local adequado para a montagem.
- Procure realizar a montagem em local iluminado e ventilado e em terreno firme e nivelado.
- Utilize equipamentos de levante adequados a carga que necessita ser suspensa.
- Utilize equipamentos de proteção individual como óculos, luvas e sapatos de proteção.
- Observe atentamente a posição de montagem dos discos, o sentido em que são montados 

e a quantidade de discos para cada eixo. Para maiores informações veja em: “3.4- .Espe-
cificações”

- Para facilitar o processo de montagem, siga a ordem de montagem dos componentes 
conforme seqüência mostrada neste capitulo.

ATENÇÃO! 
Durante o processo de montagem, mantenha-se concentrado 
na tarefa que está sendo realizada, observe as orientações de 
segurança e uso de EPI’s.
Seja coerente na movimentação de itens pesados e no manuseio 
de componentes com extremidades afiadas.
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4.1 - União e Acoplamento das Estruturas Dianteira e 
Traseira

- As seções dianteira e traseira da Grade 
Niveladora são unidas na posição ilustra-
da (seta).

- Para realizar a fixação proceda da seguin-
te forma:

A
BC

D

E
F

a) Utilizando equipamento de levante 
adequado aproxime e alinhe a estrutura 
dianteira (A) e a estrutura traseira (B) na 
posição indicada (seta).

b)  Passe o pino (C) conforme ilustrado.
c)  Posicione o pino de forma que as faces 

(X) do pino e (Y) da estrutura fiquem 
alinhados.

c ) Instale a arruela (D), a porca castelo (E) e 
fixe a posição da porca através da chaveta 
(F).
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4.2 - Instalação do Braço de Ajuste do Ângulo Entre as 
Seções

- O braço de ajuste, altera o   
 espaçamento em ângulo entre as   
 seções dianteira e traseira e é instalado  
 na posição ilustrada (setas).
- O sistema de ajuste pode ser mecânico  
 (standard) ou hidráulico (opcional). 

a) Alinhe o pino (C) da extremidade (A) do braço de ajuste, na furação da estrutura dos 
discos traseiros (B) conforme ilustrado.

b)  Passe o pino através da furação e pela arruela (D), instale a porca castelo (E) e fixe-a 
com a chaveta (F).

c)  Posicione e alinhe a furação da outra extremidade (H) do braço de ajuste, na furação 
da estrutura dos discos dianteiros (G). 

d) Passe o pino pela furação da estrutura (G), pela furação do braço (H), pela arruela 
(J), instale a porca castelo (K) e fixe a posição com a chaveta (L).

H

I
A

B
C

D

EF
L

G

J

K

Instalação do braço mecânico de ajuste do ângulo
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Instalação do braço hidráulico de ajuste de espaçamento 
(opcional)

a) Alinhe o pino da extremidade (A) do braço de ajuste, na furação da estrutura dos discos 
traseiros (B) conforme ilustrado.

b)  Passe o pino através da furação e pela arruela (C), instale a porca castelo (D) e fixe-a com 
a chaveta (E).

c)  Posicione e alinhe a furação da outra extremidade (H) do braço de ajuste, na furação da 
estrutura dos discos dianteiros (G). 

d) Passe o pino (F) pela furação da estrutura (G), pela furação do braço (H), pela arruela  e 
porca castelo (I) e fixe a posição com a chaveta (J).

F A

H

B

C
D

EI
J

G
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4.3 - Montagem e Instalação do Conjunto da Lança

a) Instale a ponteira (A) através do parafuso (C) e da porca (B).
c) Instale a estrutura tubular (D) na estrutura (E) através dos parafusos (F) e porcas (G).
d) Instale o conjunto da estrutura da lança (E) na estrutura da Grade niveladora (H) através 

dos pinos (I) fixados com as travas “R” (J).

A
B

D

I

C

I

FEH

G

J

J

- A lança é o dispositivo responsável  
 pela união (acoplamento) da grade  
         ao trator durante o trabalho e é   
 instalado na posição ilustrada (setas).
- Durante a movimentação e transporte  
 da Grade Niveladora por via públicas  
 e estradas pavimentadas SEMPRE  
 instale a lança na posição de transporte.  
 Para maiores detalhes veja em: “3.2-  
 Posição Para o Transporte”.
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4.4 - Montagem dos Componentes do Eixo - Modelos 32x20 e  
36x20

a) Comece a instalação por uma das extre-
midades do eixo (A).

b)  Insira o mancal (B) e o disco externo (C) 
no eixo conforme ilustrado.

c) Posicione o parafuso (D) na ranhura do 
batente (E) na posição ilustrada.

d) Empurre o batente (E) até a posição de 
instalação, encostado no rebaixo (X) do 
eixo (A).

e) Instale a porca (F) na rosca da ponta do 
eixo (A).

f) Fixe a trava (G) conforme ilustrado, atra-
vés da porca (H) de modo que a porca (F) 
fique firme e imóvel na posição.

g) Pela outra extremidade do eixo insira os 
discos (J) intercalados com os espaçado-
res (I).

h) Ao instalar o numero de discos correto 
do eixo instale o mancal (K) da outra 
extremidade.

X

A

E

F
C

BD

H
G

J I

K

Detalhe: Imagem	ilustrativa	da	posição	de	
montagem	da	extremidade	do	eixo.
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4.5 - Montagem dos Componentes do Eixo - Modelos 20x20, 
24x20 e 28x20

a) Comece a instalação por uma das extre-
midades do eixo (A).

b)  Insira o mancal (B) e o disco externo (C) 
no eixo conforme ilustrado.

c) Posicione o parafuso (D) na ranhura do 
batente (E) na posição ilustrada.

d) Empurre o batente (E) até a posição de 
instalação, encostado no rebaixo (X) do 
eixo (A).

e) Instale a porca (F) na rosca da ponta do 
eixo (A).

f) Fixe a trava (G) conforme ilustrado, atra-
vés da porca (H) de modo que a porca (F) 
fique firme e imóvel na posição.

i) Pela outra extremidade do eixo insira os 
discos (I) intercalados com os espaçado-
res (J).

j) Posicione o mancal central (K) na parte 
central do eixo.

k) Após instalar o numero de discos correto 
no eixo, instale o mancal (L) da outra 
extremidade. 

X

A

E

F
C

BD

H
G

L

JI

K
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-  Antes de fixar as seções de discos na 
estrutura da grade verifique o sentido de 
instalação dos discos das seções dian-
teira e traseira no item “3.5 - Posição de 
Instalação dos Componentes”.

- Os conjuntos de eixos e discos são fi-
xados na estrutura da Grade Niveladora 
através dos mancais, para realizar a 
fixação proceda da seguinte forma:

A

B

4.6 - Instalação do Conjunto do Eixo na Estrutura

B
F

E

A

C

D

a) Utilizando equipamento de levante ade-
quado aproxime e alinhe o mancal (A) na 
estrutura de fixação do mancal (B).

b)  Posicione os parafusos (C), passando 
pelas arruelas (D), pelas furações do 
mancal, pelas furações do suporte de 
instalação (B), pelas arruelas (E) e fixe a 
posição através das porcas (F). 

   Nota:	
	 	 Este	procedimento	de	fixação	

das	 estruturas	 de	 discos	 ao	
chassis	 da	 grade	 deve	 ser	
realizado	da	mesma	maneira	
independente	do	modelo	a	ser	
montado.

	 	
   ADVERTÊNCIA: 
  Antes de realizar a fixação do con-

junto confira a correta posição de 
montagem dos discos e mancais.
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4.7 - Instalação dos Raspadores dos Discos

- Os raspadores são instalados do lado na superfície côncava dos discos e são   
 responsáveis pela limpeza dos discos. 

- Identifique as furações (B) para localizar quais discos que raspadores.

 
A

D

B

CC

C

X

a) Posicione o raspador (A) alinhado a 
furação (B) da estrutura.

b)  Posicione e fixe a posição do raspador 
através dos parafusos (C) e porca (D).

c) Posicione a ponta do raspador a uma 
distância (X) de aproximadamente 10 mm 
afastado da superfície do disco e aperte 
as porcas (D).
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5 - Informações de Pós-Venda

5.1 - Identificação da Grade Niveladora
A Grade Niveladora possui a etiqueta de 
identificação que apresenta as seguintes 
formações:
-  Fabricação
-  Numero de Série
-  Número de Referência
-  Modelo 
- Meios de Contato com o Fabricante

5.2 - Como Solicitar Peças de Reposição e Assistência

Ao solicitar peças de reposição ou Assistência 
Técnica, informe o modelo, o número de série 
ou o número de referência do equipamento, 
constantes nas plaquetas identificadas acima.
Para isso, entre em contato com o representan-
te/revenda onde você adquiriu este equipamen-
to, ou diretamente com a São José Industrial, 
pelos seguintes meios:
Telefone: (55) 3616-0221
E-mail: contato@saojoseindustrial.com.br

NOTA:
Ao	 necessitar	 repor	 peças	
neste	equipamento,	use	so-
mente	 peças	 originais	 São	
José,	que	são	devidamente	
projetadas	 para	 o	 produto,	
dentro	 das	 condições	 de	
resistência	e	ajuste,	a	fim	de	
não	prejudicar	a	funcionali-
dade	do	 implemento.	Além	
disso,	a	reposição	de	peças	
originais	 preserva	 o	 direito	
do	cliente	à	Garantia.
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5.3 - Termo de Garantia São José Industrial
A São José Industrial garante este produto pelo prazo de um ano a contar da 
data de emissão da nota fiscal de compra.
A garantia total cobre defeitos de fabricação, material e a respectiva mão-de-
-obra para o conserto, após a devida comprovação pelos técnicos da São 
José Industrial ou Assistentes Técnicos credenciados.
Esta garantia será anulada se o produto sofrer danos resultantes de acidentes, 
uso indevido, descuido, desconhecimento ou descumprimento das instruções 
contidas no Manual de Instruções ou se apresentar sinais de ter sido ajustado 
ou consertado por pessoas não autorizadas pela São José Industrial.
Para ter acesso ao uso da garantia, uma solicitação deverá ser encaminhada 
a revendas autorizadas, acompanhada da nota fiscal de compra e do parecer 
descritivo do defeito.

NOTA:
Todas	as	peças	comprovadamente	defeituosas	serão	substitu-
ídas,	sem	ônus,	não	havendo	em	hipótese	alguma	a	troca	do	
aparelho	ou	do	equipamento.	O	comprador	será	 responsável	
pelas	despesas	de	embalagem	e	transporte	até	a	assistência	
técnica	da	São	José	Industrial	mais	próxima.

Esta garantia é intransferível e será válida somente mediante a apresentação 
da nota fiscal de compra. Este produto está sujeito a modificações de especi-
ficações técnicas e de design sem aviso prévio do fabricante.
GARANTIA DOS ACESSÓRIOS OU EQUIPAMENTOS ACOPLADOS AOS 
PRODUTOS DA SÃO JOSÉ INDUSTRIAL ESTÃO DENTRO DA MESMA 
GARANTIA DO PRODUTO.
Exemplos: motores elétricos, cardans, caixas de transmissão, bombas de 
vácuo ou lobulares, etc.




