MISSÃO MAQTRON
Ser referência em facilitar a vida das famílias do campo, dos pequenos
empreendedores aos grandes construtores, contribuindo para o desenvolvimento
sustentável da empresa, colaboradores e sociedade.

VISÃO MAQTRON
Ser a melhor empresa nos segmentos em que atua, reconhecida pela excelência
e inovação de seus produtos e serviços, gerando resultados plenos.

VALORES MAQTRON
Ética
Respeito
Satisfação
Credibilidade
Comprometimento

POLÍTICA DA QUALIDADE MAQTRON
Buscar a melhoria contínua de processos e produtos na produção de máquinas e
implementos agrícolas, máquinas e equipamentos para a construção civil e
moendas de cana, visando a satisfação dos clientes.

Prezado Cliente.

A MAQTRON agradece pela confiança depositada em nossos produtos.
Estamos constantemente investindo em programas de qualidade para garantir que possamos atender as suas
necessidades.
Neste manual você encontrará as instruções necessárias para a correta e segura operação e manutenção do
seu equipamento, proporcionando assim, a garantia de um bom funcionamento e maior durabilidade.
Recomendamos a leitura completa deste manual antes de colocar o equipamento
em funcionamento.

Orientações de Segurança
Antes de ligar o limpador de cana, verifique se a voltagem é compatível com a da rede elétrica;
A utilização deste equipamento para fins não especificados neste manual, bem como a utilização ou
adaptações não autorizadas pelo fabricante, ocasionam riscos à integridade física do operador, ao
correto funcionamento do equipamento e pode acarretar em perda da garantia;
Observe os arredores do equipamento antes de colocá-lo em funcionamento. Mantenha espectadores,
crianças e animais a uma distância segura;
Nunca permita que pessoas despreparadas operem ou façam manutenção no equipamento;
Antes de efetuar qualquer tipo de manutenção, desligue o equipamento e retire o cabo de energia da
tomada;
A instalação do motor deve ser feita por profissional habilitado e capacitado.
Mantenha o local de trabalho limpo, organizado e bem iluminado;
Antes de iniciar o trabalho, verifique se todos os componentes estão bem apertados;
Observe as instruções de segurança e mantenha-se sempre atento. A falta de atenção durante a operação
poderá resultar em acidentes.
Evite contato com as peças rotativas do equipamento enquanto estiver
ligado.
Não opere o equipamento sem as proteções.
Apresentação do Produto
O limpador de cana Maqtron é destinado a facilitar e agilizar o trabalho de limpeza da cana,
proporcionando uma maior produtividade, bom desempenho com ganho de tempo considerável além de
exigir pouco esforço físico.
O limpador de cana Maqtron é um equipamento simples, de fácil instalação e utilização. Além disso, é
eficiente, de baixa manutenção e passa por um rigoroso controle de qualidade, que o garante o seu bom
funcionamento.
O limpador de cana Maqtron vem acoplado a um cavalete com proteção nas partes móveis, de acordo com a
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Lista de peças Limpador de Cana
Códigos
Descrição
10-059-0320 Chave elétrica
10-068-1302 Motor elétrico 1/2cv 4 polos
10-069-1800 Rolete de apoio da cana
10-052-1600 Parafuso M-8 x80/ porca
10-055-1607 Parafuso/ Porca / Arruela 5/16 x 3/4
10-069-1910 Suporte apoio da cana
10-057-1300 Parafuso/ Porca/ Arruela
10-069-0300 Cavalete
10-052-1613 Polia do motor
10-063-1660 Parafuso Allen sem cabeça M8 x 10
10-055-1607 Parafuso/ Porca / Arruela M6 x 16
10-069-0510 Eixo do limpador
10-069-0110 Anel elástico DAE 22
10-069-1600 Polia do limpador
10-069-0560 Espaçador da polia
10-069-1200 Lateral da escova
10-069-0600 Bucha da escova
10-069-0550 Escova de aço
10-069-0100 Arruela Distanciadora 28 x 50
10-069-1610 Porca fixação das escovas
10-057-0220 Bico graxeiro
10-058-0308 Correia VA-40
10-068-0240 Botão de emergência
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Botão de emergência
Proteção

Rolete de apoio
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Detalhe interno do equipamento

Manutenção e Lubrificação.

O limpador de cana possui um bico graxeiro, onde deve ser lubrificado sempre que necessário para evitar
desgastes prematuros.

Ponto de Lubrificação

Características do Produto









Possui 1 jogo de escovas de aço
Rolete com regulagem de espessura da cana.
Base para motor Elétrico.
Correia indicada é VA 38.
Altura 725 mm
Largura 390 mm
Comprimento 420 mm
Peso 12 kg

Para o equipamento que sai da fábrica sem motor recomendamos a instalação de motor compatível
com a máquina de ½ a 1 cv, com rotação de 1730 RPM. Aconselhamos o uso de motor blindado.

Recomentamos que a instalação do motor seja feita por profissional habilitado e capacitado.

Termo de Garantia
A MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. garante seus produtos contra imperfeições de fábrica, nas
condições abaixo estabelecidas:
A - REGRAS GERAIS








A - 1. Serão substituídas em garantia, todas as peças reconhecidas como deficientes ou defeituosas.
A - 2. As peças substituídas serão de propriedade da MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
A - 3. Serão atendidas em garantia, no caso de apresentarem imperfeições para o uso todas as peças, desde
que sofram exame do nosso departamento técnico.
A - 4. Os Serviços de garantia serão efetuados nas dependências de oficina autorizada, sendo que as despesas
de transporte serão por conta do cliente.
A - 5. A MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Reserva-se o direito de alterar as especificações
de seus desenhos ou produtos, sem qualquer aviso prévio e sem incorrer na obrigação de efetuar as mesmas
especificações nos produtos anteriormente vendidos.
A – 6. A MAQTRON não se responsabiliza por garantias extras não impressas no presente Certificado, bem
como não assume responsabilidade pela validade do prazo de garantia, quando o canhoto do Certificado não for
remetido à fábrica logo após o preenchimento.

B - CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO




B - 1. A reclamação deve ser feita diretamente ao Revendedor/Oficina Autorizada ou à Fábrica, logo após a
constatação do defeito.
B - 2. Defeitos que não sejam oriundos do uso impróprio do produto, acidentes ou quedas, transportes, força
maior, elementos da natureza ou inobservâncias das orientações contidas no Manual de Instruções.
B - 3. A permanência de uma imperfeição por falta de aviso (reclamação), certamente acarretará em outros
danos que não poderemos atender e ainda nos obriga a cortar em definitivo a garantia do produto.

C - PRAZO DE VALIDADE


C -1. A validade será de 6 (seis) meses, a contar da data de venda ao comprador, a qual deverá constar no
Certificado de Garantia, juntamente com o número de Nota Fiscal.

D - EXTINÇÃO




D - 1. Pelo decurso do prazo de validade.
D - 2. Pela máquina ter sofrido a intervenção de pessoa não autorizada ou alteração na estrutura, construção ou
funcionamento.
D - 3. Pela inobservância de qualquer uma das recomendações constantes do Manual de Instruções e deste
Termo de Garantia.
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