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Saiba mais sobre as 
garantias padrão 
fornecidas pela fábrica 
da Tigercat e o programa 
de cobertura estendida 
SECURE.

Aqui, você tem mais informações.
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GARANTIAS 

PADRÃO DA 
TIGERCAT

SKIDDERS 4-3-2-1
4 anos/8000 horas para componentes da seção central¹
3 anos/6000 horas para componentes estruturais²
2 anos/4000 horas para componentes do trem de 
transmissão³
1 ano/2000 horas em geral4

CARREGADEIRAS DE ESTEIRA, 
FORWARDERS, COLHEITADEIRAS DE 
RODAS, MULCHERS SOBRE ESTEIRAS, 
FORWARDERS-CARREGADEIRAS E 
VEÍCULOS UTILITÁRIOS

1 ano/2000 horas em geral4

MOTORES TIGERCAT FPT
2 anos/2000 horas para componentes do motor
5 anos/3000 horas para componentes de emissão  
(Tier 4 e superior)

A garantia do motor Tigercat FTP padrão inclui TTM 
(tempo de viagem e quilometragem) limitado durante o 
período de garantia padrão.

FELLER BUNCHERS DO TIPO DIRIGIR 
ATÉ A ÁRVORE E MULCHERS COM 
RODAS 4-3-2-1

4 anos/8000 horas para componentes da seção central1

3 anos/6000 horas para componentes estruturais2

2 anos/4000 horas para componentes do trem de 
transmissão3

1 ano/2000 horas em geral4

CARREGADEIRAS DE 
BRAÇO ARTICULADO E 
PROCESSADORES 3-2-1

3 anos/6000 horas para componentes estruturais2

2 anos/4000 horas para componentes do trem de 
transmissão3

1 ano/2000 horas em geral4



O programa SECURE da Tigercat fornece 
cobertura adicional que começa após o 
término do período de garantia padrão dos 
componentes do trem de transmissão. SECURE 
aumenta a cobertura dos componentes do 
trem de transmissão para 3 anos/6000 horas, 
sem franquia.

SECURE ENGINE cobre apenas o motor Tigercat FPT, 

prolongando a garantia para 3 anos/6000 horas, incluindo TTM 

(tempo de viagem e quilometragem).5

O Tigercat SECURE pode ser adquirido com uma nova 
máquina ou a qualquer momento durante o período de 
garantia padrão do trem de transmissão.

Entre em contato com seu distribuidor Tigercat 
para saber mais sobre o Tigercat SECURE.

SAIBA MAIS

SECURE DRIVETRAIN abrange os principais 

componentes hidráulicos e do trem de transmissão. Assinatura 

gratuita da RemoteLogTM prolongada para 3 anos para máquinas 

equipadas com RemoteLog.

SECURE DRIVETRAIN+ ENGINE cobre 

os principais componentes hidráulicos e do trem de transmissão, além 

do motor, e inclui TTM (tempo de viagem e quilometragem) pelo 

período de 3 anos. Assinatura gratuita da RemoteLog prolongada 

para 3 anos para máquinas equipadas com RemoteLog.5

SECURE DRIVETRAIN+ cobre os principais 

componentes hidráulicos e do trem de transmissão e inclui TTM 

(tempo de viagem e quilometragem) pelo período de 3 anos. 

Assinatura gratuita da RemoteLog prolongada para 3 anos para 

máquinas equipadas com RemoteLog.
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 1  A garantia da seção central depende dos procedimentos regulares de 
inspeção e manutenção descritos na seção “Manutenção Programada” dos 
Manuais do Operador.

 2  A garantia estrutural de todos os produtos Tigercat depende dos procedimentos 
estruturais de inspeção e manutenção descritos na seção “Manutenção 
Programada” dos Manuais do Operador. Consulte o certificado de garantia 
individual e os Manuais do Operador ou entre em contato com seu distribuidor 
Tigercat para obter informações adicionais sobre procedimentos de inspeção e 
cobertura e limitações de componentes estruturais.

 3  Componentes de trem de transmissão geralmente se referem a bomba e 
motores hidrostáticos, bombas auxiliares, eixos, caixa de transferência e 
eixos de acionamento. A garantia e a cobertura SECURE dependem do 
desempenho da amostragem regular de óleo sob responsabilidade do 
proprietário, conforme descrito nos Manuais do Operador. Consulte o 
certificado de garantia individual e os Manuais do Operador ou entre em 
contato com seu distribuidor Tigercat para obter informações adicionais.

 4  A garantia completa cobre reparo ou substituição de componentes que falham 
com o uso normal devido a defeito nos materiais ou problema de mão de 
obra. Peças desgastadas não são cobertas pela garantia completa. Consulte 
o certificado de garantia individual ou entre em contato com seu distribuidor 
Tigercat para obter informações adicionais.

 5  Aplica-se uma franquia à cobertura SECURE Engine. Entre em contato com seu 
distribuidor Tigercat para obter informações adicionais.

   A Tigercat reserva-se o direito de alterar termos, condições e isenções de 
responsabilidade a seu exclusivo critério e sem aviso prévio. As alterações 
entram em vigor a partir da data de validade da cobertura SECURE/garantia. 
Cobertura SECURE/garantias válidas permanecem em vigor. 
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