
Garantia Limitada
Lavadora-centrífuga comercial

I. O QUE ESTA GARANTIA LIMITADA COBRE E POR QUANTO TEMPO.
A Alliance Laundry Systems LLC, Ripon, WI 54971 concede esta garantia ao primeiro proprietário, ou por transferência de garantia 
a um novo proprietário, de uma Lavadora-centrífuga comercial da Alliance Laundry Systems.
A Alliance Laundry Systems consertará ou substituirá, gratuitamente, qualquer peça que não funcionar em decorrência de um defeito 
de material ou de fabricação pelo período mostrado, após a data da instalação original.
Garantia limitada de peças (somente peças) Todas as lavadoras precisam ser instaladas segundo as especificações de instalação da 
Alliance Laundry Systems. A não instalação segundo as especificações anulará toda a garantia do produto.
A) Produtos inclusos:

Todas as lavadoras-extratoras de estrutura fixa e acionadas por pagamento, modelos nº 20 a 80, fabricadas em Ripon, WI EUA, 
até 14 de maio de 2007, todas as lavadoras-extratoras não acionadas por pagamento (OPL) de estrutura fixa com compartimento 
(UW) fabricadas até 31 de dezembro de 2020, todas as demais lavadoras-extratoras não acionadas por pagamento (OPL), todas 
as lavadoras-extratoras produzidas na Bélgica, todas as lavadoras-extratoras produzidas na República Tcheca, todas as lavado-
ras-extratoras acionadas por pagamento, modelo nº 125, fabricadas em Ripon, WI EUA.
• Qualquer peça da lavadora-centrífuga durante os três primeiros anos (36 meses).
• O quadro e o conjunto do eixo do cilindro, contra quebra durante os cinco primeiros anos (60 meses).
• Os mancais do cilindro e vedações dos mancais durante os primeiros cinco anos (60 meses). Somente peças, não conjuntos.

B) Produtos inclusos:
Todas as lavadoras-extratoras de estrutura fixa com compartimento (UW) não acionadas por pagamento (OPL) fabricadas em 
Ripon, WI EUA a partir de 1º de janeiro de 2021.
• Todas as peças da lavadora-extratora pelos primeiros 3 anos (36 meses).
• A proteção da estrutura e do conjunto do eixo do cilindro contra quebra pelos primeiros 10 anos (120 meses).
• Os mancais do cilindro e as vedações dos mancais pelos primeiros 10 anos (120 meses). Somente as peças, e não os conjun-

tos completos.
C) Produtos inclusos:

Todas as Lavadoras-centrífugas automáticas de 20# a 100# de montagem rígida produzidas em Ripon, WI, EUA fabricadas 
após 14 de maio de 2007 e vendidas ou instaladas nos Estados Unidos ou Canadá.
Todas as Lavadoras-centrífugas automáticas de 20# a 100# de montagem rígida vendidas ou instaladas depois de janeiro de 
2014 nos Estados Unidos ou Canadá. 
• Qualquer peça da lavadora-centrífuga durante os três primeiros anos (36 meses).
• O quadro, cuba externa e conjunto do eixo do cilindro, contra quebra durante os primeiros dez anos (120 meses).
• A carcaça do cilindro, mancais do cilindro e vedações dos mancais durante os primeiros dez anos (120 meses). Somente 

peças, não conjuntos.
D) Produtos inclusos:

Todas as lavadoras extratoras de estrutura fixa e acionadas por pagamento, modelos nº 20 a 100, fabricadas em Ripon, WI, 
EUA, após maio de 2019 e vendidas ou instaladas nos Estados Unidos ou no Canadá com as designações de controle “V”, 
modelos começando com “H” e com as designações de controle “N” ou “W”, ou modelos fabricados após dezembro de 2021 
começando com “S” e com as designações de controle “N” ou “W”.
• Todas as peças da lavadora extratora pelos primeiros 5 anos (60 meses).
• A proteção da estrutura, da cuba externa e do conjunto do eixo do cilindro contra quebra pelos primeiros 10 anos (120 meses).
• O alojamento do rolamento, os mancais do cilindro e as vedações do mancal pelos primeiros 10 anos (120 meses). Somente 

as peças, e não os conjuntos completos.
NOTA: Todos os produtos devem ser registrados dentro do primeiro ano após o embarque. A cobertura da garantia iniciará 30 
dias após o embarque, para embarques na América do Norte, e 180 dias após o embarque, para embarques internacionais, para 
produtos não registrados dentro do primeiro ano.
II. O QUE ESTA GARANTIA LIMITADA NÃO COBRE.

A Alliance Laundry Systems não fornecerá reposição para nenhuma peça que não funcionar por motivos outros que não de material 
defeituoso ou de fabricação. Isso inclui, mas não se limita à falha resultante de abuso, mau uso (sobreposição de máquinas), 
instalação inadequada, danos de transporte ou causados por produtos químicos ou da utilização de sistemas com ozônio sem a 
vedação resistente a ozônio instalada pela fábrica.
A Alliance Laundry Systems não é responsável e se reserva o direito de anular qualquer garantia de produto por danos a qualquer 
componente elétrico (isto é, acionamentos do inversor) em lavadoras-centrífugas conectadas a uma fonte de alimentação oscilante (isto 
é, geradores de reserva com saída não controlada) ou danos causados por tensão de linha que ultrapasse as especificações 
recomendadas pela fábrica.
A Alliance Laundry Systems não pagará custos de mão-de-obra e de transporte havidos na reposição de qualquer peça.
A Alliance Laundry Systems não é responsável por danos às roupas ou máquina causados por objetos estranhos colocados na 
unidade.
A Alliance Laundry Systems não é responsável por danos resultantes de mangueiras da lavadora gastas ou rachadas.
A Alliance Laundry Systems não é responsável por nenhum dano emergente resultante de qualquer mau funcionamento.
A Alliance Laundry Systems não será responsável e rejeita responsabilidade por qualquer falha de peça se a referida falha se dever 
a um ato fortuito, desastre natural, vandalismo, ou dano ou abandono infligido intencionalmente.
A Alliance Laundry Systems não será responsável por custos de frete ou transporte de nenhuma peça coberta segundo os termos da 

garantia de produto.
Fica especificamente excluído desta garantia o dano a qualquer parte da máquina 
causado por corrosão resultante do uso impróprio de produtos químicos 
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concentrados.
III.  COMO OBTER PEÇAS DE REPOSIÇÃO SEGUNDO ESTA GARANTIA LIMITADA.

As peças que falharem durante o período de garantia devem ser pedidas à sua fonte autorizada local de peças da Alliance Laundry 
Systems. Para obter crédito, são necessários comprovante de compra, número do modelo, número de série e a peça defeituosa 
(devolução de peça – somente EUA).

IMPORTANTE: Fora dos EUA ou Canadá, esta garantia limitada pode não se aplicar. Consulte o seu distribuidor autorizado 
ou operador de rota da Alliance Laundry Systems quanto à aplicabilidade, se for o caso, da cobertura da garantia a você.


