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GARANTİ KAPSAMI
KUBOTA, motoru ilk satın alan kişiye ve daha sonra satın alan tüm müşterilere,
motorun ilgili tüm yönetmelikleri karşılayacak şekilde tasarlandığını, üretildiğini
ve donanımlandırıldığını garanti eder. KUBOTA ayrıca, motoru ilk satın alan
kişiye ve motorun daha sonraki tüm müşterilerine, satın alınma tarihinden
başlayarak yukarıda belirtilen süre boyunca motorun ilgili yönetmelikleri
karşılayamayacak hale gelmesine neden olan malzeme kusurları ve hatalı
işçilikten uzak olacağını da garanti eder.
KUBOTA, garanti kapsamındaki hasarların herhangi bir yetkili KUBOTA motor
bayisinde veya garanti merkezinde onarılmasını sağlayacaktır. Garanti
kapsamındaki parçanın hasarlı olduğunun tespit edilmesi durumunda, yetkili
bayi veya garanti merkezinde gerçekleştirilen işlemler için motor sahibinden
hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti kapsamındaki bakım işlemleri veya
emisyonla ilgili parça onarımları için KUBOTA onaylı veya muadili yedek
parçalar kullanılabilir (KUBOTA onaylı satış sonrası destek parçaları dahil
olmak üzere) ve garanti kapsamında olmaları şartıyla bu parçalar motor
sahibine ücretsiz olarak sağlanır.
Garanti kapsamındaki parçaların arızalanması sonucunda diğer motor
parçalarında ortaya çıkan hasarlar KUBOTA'nın yükümlülüğündedir. Orijinal
parçaların muadili olmayan yedek parçalar kullanılması motorunuzun emisyon
kontrol sisteminin performansını düşürebilir. Motorunuzun bakım veya onarım
işlemlerinde bu gibi bir parça kullanılması ve bu parçanın hasarlı olduğunun ya
da garanti kapsamındaki bir parçanın arızalanmasına neden olduğunun
KUBOTA tarafından tespit edilmesi durumunda, motor onarım talebiniz
reddedilebilir.

1) Hava Emiş Sistemi
a) Emme Manifoldu
b) Turboşarj Sistemi
c) Yükleme Havası
Soğutma
Sistemi (Ara Soğutucu)
2) Egzoz Manifoldu
3) Yakıt Püskürtme
Sistemi
a) Yakıt Besleme Pompası
b) Enjektör
c) Püskürtme Borusu
d) Ortak Yakıt Yolu
e) Duman Sınırlayıcı
f) Devir Zamanlayıcı
g) Soğuk Avans
Zamanlayıcı
h) Püskürtme Pompası

4) Elektronik Kontrol Sistemi
a) ECU
b) Motor Devir / Zamanlama Sensörü
c) Gaz Pedalı Konum Sensörü
d) Soğutma Sıvısı Sıcaklık Sensörü
e) Atmosfer Basıncı Sensörü
f) Emme Basıncı Sensörü
g) Emme Manifoldu Sıcaklık Sensörü
h) Ortak Yakıt Yolu Basınç Sensörü
5) Egzoz Gazı Çevrim
Sistemi a) EGR Valfi
b) EGR Soğutucusu
c) EGR Valfi Açılma Oranı Sensörü
6) Çeşitli Parçalar
a) Kapalı Hava Alma Sistemi
b) Hortumlar*, Kelepçeler*, Rakorlar ve
Borular*
c) Contalar ve Sızdırmazlık Malzemeleri
d) Kubota tarafından sağlanan motor
Kablo Demeti
e) Kubota tarafından sağlanan Elektrik
Soketleri
f) Hava Filtresi Elemanı*
Yakıt Filtresi Elemanı*
g) Emisyon Kontrol Bilgileri Etiketi

Federal ve California Emisyon Kontrol Sistemleri Garantisi kapsamında olan
parçalar aşağıda belirtilmiştir. Aşağıda belirtilen bu parçaların bazıları programlı
bakım gerektirebilir ve ilgili parçaya yönelik ilk programlı bakım noktasına kadar
garanti kapsamındadır. Garanti kapsamındaki parçalar (mevcutsa):
“Garanti süresi, ilgili model'in kullanıcı el kitabı ve/veya servis (atölye) el kitabında
belirtilen, üreticinin tavsiye ettiği ilk değiştirme aralığına karşılık gelir.
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BAKIM ŞARTLARI
Gerekli bakım işlemlerinin KUBOTA'nın kullanıcı el kitabında belirttiği şekilde
gerçekleştirilmesi kullanıcının sorumluluğundadır.
SINIRLAMALAR
Emisyon Kontrol Sistemi Garantisi aşağıda belirtilen durumları kapsamaz:
(a) Hatalı kullanım, ihmal veya hatalı bakım nedeniyle gerçekleştirilen onarım
veya parça değişimleri, hatalı gerçekleştirilen onarımlar, KUBOTA teknik
özelliklerine uygun olmayan ve donanımın performans ve/veya
dayanıklılığını olumsuz etkileyen yedek parçalar, KUBOTA'nın yazılı
olarak onaylamadığı ve tavsiye etmediği donanım değişiklikleri.
(b) İlk programlı değiştirme sırasında ve sonrasında gerekli olan bakım
için gerçekleştirilmesi gereken parça değişimleri ve diğer hizmet ve
ayar işlemleri.
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KUBOTA
FEDERAL & CALIFORNIA EMİSYON KONTROL
SİSTEMLERİ
KARAYOLU DIŞI MOTORLAR
için SINIRLI GARANTİ
ABD Çevre Koruma Kurumu (EPA), California Hava Kaynakları Kurulu (CARB) ve
KUBOTA Corporation, karayolu dışı motorunuza yönelik Federal ve California Emisyon
Kontrol Sistemi Garantisini açıklamaktan memnuniyet duyar. California'da, 2007 yılı ve
sonrasında üretilen karayolu dışı motorların, California Sağlık ve Güvenlik Kuralları
Bölüm 26, Kısım 5 Konu 1 ve 2 doğrultusundaki yetkisi gereğince Hava Kaynakları
Kurulu tarafından kabul edilen California'nın katı duman önleme standartlarını
karşılayacak şekilde tasarlanması, üretilmesi ve donanımlandırılması gerekmektedir.
ABD'nin diğer eyaletlerinde ise, CFR 89 veya 40 CFR 1039 alt kısım A hükümlerine tabi
olan yeni karayolu dışı motorların, satışa sunulmadan önce, karayolu dışı motorlara
yönelik ABD EPA yönetmeliklerini karşılayacak şekilde tasarlanması, üretilmesi ve
donanımlandırılması gerekmektedir.
Motorunuzun, kötüye kullanım, vandalizm, ihmal, hatalı bakım veya onaylanmamış
değişikliklere maruz bırakılmaması şartıyla, KUBOTA'nın Sıkıştırma ateşlemeli
motorunuzun emisyon kontrol sistemine aşağıda belirtilen süre boyunca garanti
sağlaması gerekir. ABD'nin her bir eyalet, şehir veya bölgesinde Federal garanti
hükümlerinden farklı hükümler yürürlüğe girmiş olsa dahi, bu emisyon garantisi ABD'nin
tüm eyalet, şehir ve bölgelerinde geçerlidir. Bu emisyon garantisi ayrıca KANADA'nın tüm
şehir ve bölgelerinde de geçerlidir.
Emisyon kontrol sisteminiz, yakıt püskürtme sistemi ve hava emiş sistemi gibi parçalar
içeriyor olabilir. Sisteminiz ayrıca hortum, kayış, soket ve emisyonla ilgili diğer parça
gruplarını da içeriyor olabilir.
Garanti uygulanabilecek bir durum oraya çıkması durumunda, KUBOTA motorunuzu
arıza teşhis işlemi (arıza teşhis işlemi bir yetkili servis tarafından gerçekleştirilmişse),
yedek parçalar ve işçilik dahil olmak üzere hiçbir ücret talep etmeden onaracaktır.
EMİSYON TASARIM VE HASAR GARANTİSİ KAPSAMI
Motorların emisyon garantisi süresi, motorun ilk müşteriye satış tarihinden başlar
ve sonraki her müşteri için de aşağıda belirtilen süre boyunca devam eder.
Tüm 19kW (25 Hp) motorlar için emisyon garantisi süresi 1500 saat veya iki (2)
yıldır (hangisi önce gelirse).

Nominal devri 300 dev/dak veya üzeri değerde olan 37 kW (50Hp) sınıfı sabit
devirli motorların emisyon garantisi süresi 1500 çalışma saati veya iki yıldır
(hangisi önce gelirse).
Listede belirtilmemiş olan diğer tüm motorların emisyon garantisi süresi 3000
çalışma saati veya beş (5) yıldır (hangisi önce gelirse).
Motorunuzun emisyonla ilgili parçalarından herhangi birinin arızalanması
durumunda, ilgili parça KUBOTA tarafından ücretsiz olarak onarılacak veya
değiştirilecektir.
MOTOR SAHİBİNİN GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(a) KUBOTA kullanıcı kılavuzunda belirtilen gerekli bakım işlemlerinin
gerçekleştirilmesi motor sahibi olarak sizin sorumluluğunuzdadır. KUBOTA
motorunuzun bakım işlemleri ile ilgili tüm makbuzları saklamanızı tavsiye
eder, ancak, sadece makbuzların eksik olmasına dayanarak programlı bakım
işlemlerini
gerçekleştirmediğiniz
kararına varıp garanti taleplerini
reddedemez.
(b) Motorun sahibi olarak daima dikkatli olmanız gerekir, bununla birlikte,
motorunuzun veya herhangi bir parçasının kötüye kullanım, vandalizm,
ihmal, hatalı bakım veya onaylanmamış değişiklikler nedeniyle
arızalanması halinde garanti talebinizi reddedebilir.
(c) Motorunuz Düşük Sülfürlü Dizel Yakıt veya Ultra Düşük Sülfürlü Dizel Yakıt
ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Başka tip bir yakıt kullanılması
motorunuzun Federal veya California emisyon şartlarını karşılayamayacak
hale gelmesine neden olabilir.
(d) Herhangi bir sorun durumunda motorunuzun satın alma belgesini KUBOTA
onaylı en yakın bayi veya servis merkezine sunmakla yükümlü
bulunmaktasınız. Garanti kapsamındaki onarım işlemlerinin makul bir süre
içerisinde ve 30 günü geçmeyecek şekilde tamamlanması gerekmektedir.
(e) Garanti haklarınız ve yükümlülükleriniz hakkındaki sorularınız ya da size en
yakın yetkili bayi veya distribütör adresleri için aşağıdaki irtibat
numaralarını kullanabilirsiniz:
KUBOTA ENGINE AMERICA CORPORATION,
Servis Bölümü Tel.: (847) 955-2500 veya
KUBOTA TRACTOR CORPORATION
Ulusal Servis Bölümü Tel.: (310) 370-3370 veya
KUBOTA CANADA LTD Tel.: (905) 294-7477.

