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INTRODUÇÃO 
 

Parabéns pela aquisição do MINI COMBATE BIZMAQ MC 400, mais um 
produto com tecnologia BIZMAQ, desenvolvido para atender todas suas 
necessidades. 
 
Este manual tem por objetivo orientá-lo quanto a segurança de uso nas 
operações, regulagens e manutenções, permitindo obter o melhor 
desempenho e vantagens que o implemento possui. Nele contém 
informações e instruções que irão ajudá-lo a manter o equipamento 
funcionando perfeitamente. Algumas informações podem não se aplicar 
devido às variadas condições de trabalho. Entretanto, através da 
experiência e o uso correto das instruções, você estará apto a 
desenvolver procedimentos de operação que se adequam a sua 
situação particular. Recomendamos que seja efetuada uma leitura 
atenta antes de colocar o implemento em funcionamento, bem como 
manter este manual em local seguro e de fácil acesso para ser 
consultado sempre que necessário.  
 
As ilustrações e dados utilizados neste manual estão sujeitas a 
modificações a qualquer hora. O Fabricante se reserva no direito 
de fazer quaisquer alterações sem aviso prévio. 
 
Para esclarecimentos ou orientações técnicas que não constam 
neste manual, favor consultar diretamente o departamento técnico 
da BIZMAQ. 
 

 

Assistência Técnica BIZMAQ 

Telefone: (27) 3763-3353 
Celular: (27) 99988-3371 / 99915-2497 
E-mail: bizmaq@terra.com.br 
 
 
Atendimento ao Cliente BIZMAQ 

Para dúvidas, críticas, elogios ou sugestões. 
Telefone: (27) 3763-3353 
E-mail: bizmaq@terra.com.br 
WhatsApp: (27) 99988-3371 
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DADOS DO FABRICANTE 
 

Razão Social: Bizmaq Indústria de Implementos Agroflorestal Ltda. 

Endereço: Rua dos Empresários, nº 201  CEP: 29930-620 

Sernamby   

Cidade: São Mateus UF: ES 

CNPJ: 02.330.922/0001-92 IE: 0.81.935.81-1 

E-mail: bizmaq@terra.com.br Site: www.bizmaq.com.br 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO IMPLEMENTO 
 
A identificação dos implementos BIZMAQ é feita através da plaqueta de 
identificação e contém as seguintes informações: número de série, ano 
de fabricação, modelo e peso do implemento. 
 
Ao solicitar peças de reposição, serviços de pós-vendas, como entrega 
técnica, garantia e serviços de assistência técnica, deve-se mencionar 
os dados do implemento constados na plaqueta de identificação. A 
mesma encontra-se fixada no Chassi do equipamento. 
 
 

 
 

 

 
 

400/0002 07/2017 

MC400 180 
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INFORMAÇÕES PARA O OPERADOR 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• A BIZMAQ não se responsabiliza por danos provocados em 

situações imprevisíveis ou alheias ao uso normal do equipamento. 

 
• Fique sempre atento ao estado de trabalho do 

equipamento. 
  

• Verifique periodicamente o aperto dos parafusos, nível de 
óleo da bomba e limpeza do filtro de sucção. 

 
• Nunca tente fazer regulagens ou serviços de manutenção 

com o equipamento em funcionamento. 
 

• Tenha cuidado especial ao circular em declives.  
 

• Ao utilizar a bomba d’água, mantenha o motor do carro 
ligado e acelerado à pelo menos 1500 RPM para manter a 

carga da bateria 
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TERMOS E PROCEDIMENTO DE GARANTIA 
 

1 A BIZMAQ INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGROFLORESTAL LTDA; 
neste documento denominada simplesmente como BIZMAQ, se 
compromete a repor ou consertar quaisquer peças do 
implemento, onde o dano for comprovadamente causado por 
eventual defeito de material ou erro de fabricação. 

1.1 Para obter a garantia, o cliente deve comunicar o defeito do 
produto à BIZMAQ e pedir o reparo em forma de garantia, 
apresentando os dados de fabricação e compra do produto. 

1.2 O transporte do implemento até a fábrica para execução de 
serviços de garantia é de responsabilidade do cliente. 

1.3 A concessão da garantia está sujeita as seguintes condições: 
1.3.1 Validade pelo prazo de 6 (Seis) meses contando da data de 

emissão da nota fiscal. 
1.3.2 Será concedida somente ao produto que for adquirido novo 

pelo consumidor, diretamente da BIZMAQ. 
1.3.3 Em caso de defeito de fabricação, o cliente deve entrar em 

contato imediatamente com a BIZMAQ 
1.4 A garantia não será concedida se quaisquer danos no produto 

ou no seu desempenho forem causados por: 
1.4.1 Negligência, Imprudência ou Imperícia do operador. 
1.4.2 Inobservância das instruções e recomendações de uso e 

cuidados de manutenção, contidos neste manual. 
1.4.3 Alterações e modificações no produto sem prévia autorização 

expressa da BIZMAQ, bem como a instalação de peças de 
reposição ou componentes não originais. 

1.5 Troca de peças e componentes: 
1.5.1 O produto trocado ou substituído pela garantia será de 

propriedade da BIZMAQ, devendo ser entregue pelo cliente, 
observadas as exigências fiscais pertinentes. 

1.6 Atrasos eventuais na execução dos serviços de assistência 
técnica não conferem direitos de indenizações, muito menos a 
extinção ou prolongamento da garantia. 

1.7 Em cumprimento à sua política de melhorias contínuas e 
aperfeiçoamento técnico, a BIZMAQ submente 
constantemente seus produtos a alterações, sem que isto 
constitua obrigação para a BIZMAQ de fazer o mesmo em 
produtos ou modelos vendidos anteriormente. 

1.8 A BIZMAQ não assume as despesas ou responsabilidades 
relativas a serviços de garantia, assistência técnica e 
manutenções rotineiras dos implementos como: Óleos da 
bomba d’água, graxas e similares, reboques de transporte, 
danos materiais e/ou pessoais causados ao comprador, ou a 
pessoas a seus serviços, subordinadas ou não. 
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1.9 A manutenção normal do implemento, reaperto, limpeza, 
lubrificação, regulagens, despesas ou alguma outra 
responsabilidade similar, ficará sempre a cargo exclusivo do 
comprador. 

1.10 Desgaste natural ou danos: 
1.10.1 A BIZMAQ não concederá garantia aos componentes que 

apresentarem desgaste naturais de uso, ou danos provocados 
pelas condições operacionais, por incidentes, por serviços de 
manutenção inadequados por terceiros ou por uso impróprio do 
implemento ou componentes 

1.11 A BIZMAQ não se responsabiliza por: 
1.11.1 Quaisquer danos causados por acidentes, oriundos de 

manuseio, da movimentação e do transporte do implemento, 
ocasionados por imperícia, imprudência ou negligência dos 
operadores. 

1.11.2 Quaisquer danos provocados pelo armazenamento incorreto 
ou indevido do implemento. 

1.12 Ao receber o implemento, o cliente BIZMAQ deve proceder da 
seguinte forma: 

1.12.1 Conferir o produto e seus componentes de acordo com a nota 
fiscal. 

1.13 Caso for detectada alguma divergência em relação ao 
produto, proceder da seguinte forma: 

1.13.1 Elaborar um relatório da ocorrência contendo os dados do 
implemento, modelo, número de série, número da nota fiscal e 
descrever o item faltante, código e descrição do produto. 

1.13.2 Encaminhar o relatório da ocorrência ao departamento de 
assistência técnica da BIZMAQ dentro de até 20 dias do prazo 
de entrega do produto. 

1.13.3 No caso de algum item apresentar defeito de fabricação, deve 
ser anexado no relatório da ocorrência, fotos que comprovem 
o defeito. 

1.14 Procedimentos para a solicitação da garantia: 
1.14.1 A solicitação será encaminhada diretamente à BIZMAQ. 
1.14.2 O Atendimento da solicitação de garantia poderá ser 

concedido mediante duas condições: 
1.14.3 Condicional: Quando o cliente solicita que a BIZMAQ envie a 

peça em regime de urgência, sem prévia de garantia. 
1.14.4 Rotina: Quando o cliente envia a peça danificada para análise 

da garantia, acompanhada da nota fiscal de remessa. 
1.14.5 Na condição “Condicional”, a peça será faturada com 

vencimento para 56 dias, com instrução de protesto na 
duplicata, sob a condição de garantia, desde que o produto 
substituído retorne dentro do prazo de 30 dias para análise 
técnica, com nota fiscal de devolução de garantia. 
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1.14.6 Após o recebimento da peça, a BIZMAQ efetuará análise 
técnica da garantia dentro de 10 (dez) dias. Caso seja 
concedida a garantia, o departamento de assistência da 
BIZMAQ providenciará a baixa das duplicatas antes de seu 
vencimento. Se não for concedida garantia, automaticamente 
será feita a cobrança bancária da respectiva duplicata. 

1.14.7 A não concessão da garantia implicará no faturamento da 
peça ou componente. 
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