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MENSAGEM DA EMPRESA

A partir de 1964, com o desenvolvimento da Enxada Rotativa, acionada por motor estacionário, que mais tarde foi 
adaptada para uso em roçadeira costal, a Ipacol tornou-se referência na agricultura nacional. No início dos anos 80, com 
o desenvolvimento dos primeiros distribuidores tipo caracol, para adubo orgânico e calcário, a Ipacol foi incorporando-se 
como sinônimo de qualidade no setor agrícola. Estes equipamentos deram início aos produtos Ipacol e são até hoje 
líderes de vendas em sua categoria no Brasil. Há mais de 40 anos de trabalho, a marca Ipacol encontra-se consolidada 
no Brasil e em vários países, através de uma ampla rede de revendas, que permitem, desta forma, uma vasta 
distribuição de equipamentos, peças e prestação de assistência técnica, a um grande número de consumidores. Além 
disso, a Ipacol disponibiliza uma equipe de técnicos, que orientam e apóiam os revendedores, e demonstradores 
realizando dinâmicas, colocando em operação prática os equipamentos produzidos, conforme as necessidades do 
produtor. Dessa forma a Ipacol, acompanhando o constante desenvolvimento do mercado agropecuário, e sempre 
preocupada com o meio ambiente, conta com um novo e moderno parque industrial, dotado de fábrica e área de lazer, 
com aproximadamente 35.000 m², desenvolvido em perfeita harmonia com a estrutura natural ali encontrada. Isto tudo 
com o intuito de continuar oferecendo constantemente várias e inovadoras linhas de equipamentos e implementos, 
capazes de efetuar trabalhos com alta produtividade e baixo custo e com a eficiência já consagrada nos produtos Ipacol.

Ipacol, preservando a natureza do nascer ao por do sol.
‘’Queremos continuar a atender a todas as exigências,

para um maior conforto e satisfação do agricultor.’’

Os equipamentos e respectivas especificações técnicas aqui contidas estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
As especificações e valores informados podem variar segundo a versão e opcionais do equipamento.

Todas as imagens e desenhos são utilizados meramente para fins ilustrativos.
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Leia e entenda as instruções do manual antes de operar a máquina;
A operação desta máquina deverá ser limitada  para pessoa qualificada;

Ninguém menor de dezoito anos pode operar a máquina;
O empregador tem a responsabilidade de instruir todo empregado quanto a segurança de operação;

Avisos, advertências e precauções ajudam a prevenir possíveis danos corporais a si próprio ou a terceiros;
Não opere a menos que todas as proteções de segurança estejam corretamente em seus lugares;

Tenha certeza que todos saibam das instruções antes de operar a máquina;
 Pessoas inaptas devem ficar fora da área de trabalho;

Mantenha mãos, pés, roupas, cintos e correntes longe de partes em movimento;
Ao carregar enquanto a máquina estiver operando, precaver-se de peças giratórias

e peças em movimento pois podem causar severos danos ou morte;
Sempre pare a máquina para ajustes, serviços ou limpeza;

Revise periodicamente as instruções de segurança com todos os usuários;
   Contate o revendedor ou a fábrica se você não entende

 o funcionamento ou qualquer parte do manual;
O operador cuidadoso é o melhor operador.

ESTE SÍMBOLO DE ALERTA DE SEGURANÇA SE ENCONTRA AO LONGO DESTE MANUAL PARA 
CHAMAR SUA ATENÇÃO ÀS INSTRUÇÕES QUE ENVOLVEM SUA SEGURANÇA PESSOAL E A SEGURANÇA 

DE TERCEIROS.  NÃO SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES PODE RESULTAR EM DANOS OU MORTE.
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Este manual foi desenvolvido de maneira a fornecer as informações necessárias para garantir a segurança 
e a correta operação do equipamento, bem como, a sua manutenção, de uma maneira simples e direta, 
garantindo seu maior rendimento com a maior vida útil possível, evitando-se desgastes prematuros e custos 
desnecessários.

Para maior comodidade do usuário incluímos também o catálogo de peças, para facilitar a
 identificação dos componentes do equipamento.

Os produtos possuem variadas aplicações. Por isso, as informações aqui apresentadas 
são gerais e não  pretendem abranger a cada uma das aplicações possíveis. 

As informações constantes nos manuais dos fabricantes e fornecedores dos equipamentos aplicados 
prevalecem sobre as informações constantes neste manual.

A Ipacol Máquinas Agrícolas Ltda. se reserva o direito de modificar o produto a qualquer tempo
sem incorrer  por isso em nenhuma obrigação para com os produtos anteriormente fornecidos.

INTRODUÇÃO
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OPERAÇÃO

Para assegurar a correta operação e maior vida útil deste equipamento,
recomendamos seguir as instruções indicadas, para aproveitar sua grande

capacidade e simplicidade operacional.

LEIA ANTES 
DE UTILIZAR A MÁQUINA

SEGURANÇA
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Principais Características
GF 350 - GARFO FORRAGEIRO HIDRÁULICO
Excelente instrumento de trabalho, ideal para manuseio e 
transporte de silagens, abastecimento de vagões e carretas 
forrageiras, reduzindo esforços, economizando mão-de-obra
e agilizando tarefas. Pode ser utilizado para retirar, carregar e 
descarregar a silagem, tanto de trincheira como de superfície.
Versátil em qualquer propriedade rural.

Características
Desensilador; levante pelos braços hidráulicos; 
recipiente com desarme mecânico; mandíbula de
acionamento hidráulico por comando independente;
Sistema de regulagem que permite sua aplicação em
todos os tipos de tratores que disponham do sistema de
três pontos de hidráulico traseiro.

Vantagens
- Alta resistência do equipamento para maior vida útil;
- Reduzido custo de manutenção;
- Simples e fácil operação;

Opcionais
Mecânica, sem mandíbula.

  

PC 280 - PÁ CARREGADEIRA TRASEIRA 
Útil no abastecimento de distribuidores de adubo
orgânico e calcário, vagões e carretas forrageiras,
limpeza de aviários, movimentação de terra,
pedregulhos, etc. Economiza mão-de-obra reduzindo
esforços e agilizando tarefas, versátil em qualquer 
propriedade rural.

Características
Com vários pontos de regulagem, vertical e horizontal,
para melhor se adaptar a cada trator, possibilitando um
levante de descarga de até três metros de altura.

Vantagens
- Alta resistência do equipamento para maior vida útil;
- Reduzido custo de manutenção;
- Simples e fácil operação;

Opcinal
Cilindro Hidráulico
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 Para informações de produtos, entre em contato conosco. 
Nosso departamento técnico está a sua disposição para solucionar quaisquer tipos de dúvidas.

Ficha Técnica

GF 350

Modelo

GF 350

PC 280

PC 280

PCH 280

Modelo

As fotos são ilustrativas e os pesos indicados são aproximados. As fotos são ilustrativas e os pesos indicados são aproximados. 

Capacidade

0,35

0,35

0,28

0,28

0,28

Capacidade

  m³

  m³

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

 t

 t

Peso
Kg

280

220

240

240

245

Peso
Kg

Com Cilindro
Hidráulico
Mecânica (sem
mandíbula)

Trator Universal

Trator Universal
com regulagem

Com cilindro
hidráulico

Opções

Opções

EspecificaEspecifica

Potência

Potência

CV

40

40

40

40

40

CV

çções tões téécnicas sujeitas a alteracnicas sujeitas a altera

Comprimento

Comprimento

mm

3.350

3.350

3.200

3.200

3.200

mm

Largura

Largura

ções sem prções sem pr

mm

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

mm

éévio aviso.vio aviso.

Altura

Altura

mm

900

700

500

500

500

mm

GF 350 - Garfo Forrageiro Hidráulico

PC 280 - Pá Carregadeira Traseira

As fotos são ilustrativas e os pesos indicados são aproximados. As fotos são ilustrativas e os pesos indicados são aproximados. EspecificaEspecificaçções tões téécnicas sujeitas a alteracnicas sujeitas a alterações sem prções sem préévio aviso.vio aviso.
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A - Acoplamento três pontos
B - Comando
C - Cilindro Hidráulico
D - Mandíbula
E - Estrutura
F - Garfo

Partes Principais

GF 350 - Garfo Forrageiro Hidráulico

A - Acoplamento três pontos
B - Comando
C - Estrutura
D - Concha 

PC 280 - Pá Carregadeira Traseira
A

B
C

D

B

A

C

D

E

F
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NOTA: Excesso de carga  ou resistência excessiva 
            danificam a estrutura do equipamento.

Funcionamento

Acoplado ao trator, através dos braços do levante hidráulico ligados a 
estrutura, a altura de trabalho está determinada pelas dimensões do trator
e regulagens da torre.
Com o acionamento de apenas uma alavanca de comando, o operador 
efetua a elevação total da caçamba ou garfo, diminuindo a fadiga na 
jornada de trabalho. O desacoplamento rápido para descarga é facilmente
executado com o manuseio de apenas uma alavanca de destrava. 
Sempre carregar desde cima para baixo. Sempre calcular a carga em 
termos de peso e não de volume.
Não bascular em terreno inclinado ou com desnível lateral.

LEIA ANTES 
DE UTILIZAR A MÁQUINA

SEGURANÇA
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PESO ESPECÍFICO DE MATERIAIS

MATERIAL kg/m³
Limite de

Carga em m³
(Médio)
GF 350

Limite de
Carga em m³

(Médio)
PC 280

AREIA GROSSA SECA 1800 0,28

AREIA SECA 1300 a 1600 0,36

AREIA ÚMIDA 1700 a 2300 0,25

ARGILA SECA 1600 a 1800 0,29

ARGILA ÚMIDA 1800 a 2100 0,26

CAL HIDRATADA 1600 a 1800 0,29

CAL HIDRÁULICA 700 0,71

CAL VIRGEM 1400 a 1600 0,33

CALCÁRIO 1500 a 2500 0,25

CIMENTO EM SACOS 1200 0,42

ENTULHO DE OBRAS 1500 0,33

GESSO EM PÓ 1400 0,36

SILAGENS 400 a 900 0,77

TERRA APILOADA ÚMIDA 1600 a 2000 0,28

TERRA ARENOSA 1700 0,29

TERRA VEGETAL SECA 1200 a 1300 0,40

TERRA VEGETAL ÚMIDA 1600 a 1800 0,29

0,77

MODELO
IPACOL

CAPACIDADE

m³ t

GF 350

PC 280

0,35

0,28

0,50

0,50

LEIA ANTES 
DE UTILIZAR A MÁQUINA

SEGURANÇA
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Recomendações

Efetuar LUBRIFICAÇÃO SEMANAL em toda a máquina.

Efetuar LIMPEZA SEMANAL em toda a máquina. 

Reapertar porcas e parafusos DIARIAMENTE.

GUARDE SEMPRE seu equipamento em local adequado e protegido de intempéries, 
deixando-o sempre limpo, lubrificado e pulverizado com óleo lubrificante.

SEMPRE calcular a carga em termos de peso e não de volume. 

NUNCA bascular em terreno inclinado ou com desnível lateral.

Manter ATENÇÃO e CUIDADO ao circular em declives acentuados.

SOBRECARGAS podem causar deformações permanentes em muitos componentes.

LEIA ANTES 
DE UTILIZAR A MÁQUINA

SEGURANÇA
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As informações a seguir descrevem a importância da segurança ao
operador, e têm a finalidade de esclarecer as situações de risco

mais comuns durante a utilização normal e a manutenção da máquina, 
sugerindo possíveis comportamentos nessas situações.

SEGURANÇALEIA ANTES 
DE UTILIZAR A MÁQUINA

SEGURANÇA

IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
Fábrica: Rua Zelindo Frizon, 257 - CP 168 - Distrito Industrial Ildo Parise - CEP 95330-000 - Veranópolis - RS
CNPJ: 05.825.524/0001-35
Fone: 54 3441 9550 / 9650 - Site: www.ipacol.com.br     E-mail: vendas@ipacol.com.br  -  ipacol@ipacol.com.br   14



Informações de Segurança
GF 350 e PC 280LEIA ANTES 

DE UTILIZAR A MÁQUINA

SEGURANÇA

    Leia e entenda as instruções do manual antes de operar a máquina. A operação da 
máquina deverá ser limitada para pessoas qualificadas.

    Ao carregar enquanto a máquina estiver operando, precaver-se de peças giratórias e em
movimento, pois podem causar severos danos ou morte.

    Sempre pare a máquina para ajustes, serviços ou limpeza. Revise periodicamente as
instruções de segurança com os usuários.

    Contate o revendedor ou a fábrica se não entender o funcionamento ou qualquer parte
do manual.

    O OPERADOR CUIDADOSO É O MELHOR OPERADOR.

    Ninguém menor de dezoito anos pode operar a máquina. O empregador tem a
responsabilidade de instruir todo empregado quanto à segurança de operação da 
máquina.

    Manter ou repor todos os avisos e advertências em bom estado, pois ajudam a prevenir
possíveis danos corporais a si próprio ou a terceiros, sempre que sejam seguidas as
instruções indicadas.

    Não opere a menos que todas as proteções de segurança estejam corretamente montadas
em seus lugares.

    Certifique-se que todos saibam das instruções antes de operar a máquina.
    Pessoas inaptas devem ficar fora da área de trabalho.
    Mantenha mãos, pés, roupas, cintos, etc. longe de partes em movimento.
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O operador cuidadoso é o melhor operador.

Precauções são necessárias em função dos equipamentos utilizados e das condições de trabalho 
no campo ou em áreas de manutenção. O fabricante não tem controle direto sobre as precauções, 
portanto é de responsabilidade do proprietário colocar em prática os procedimentos de segurança 
enquanto estiver trabalhando com a máquina. 

Alterações das características originais da máquina não são autorizadas, pois podem alterar o 
funcionamento, segurança e afetar a vida útil.

No caso de não compreensão de alguma parte desse manual e precisar de auxílio do técnico, 
entre em contato com o revendedor ou a fábrica.

Leia atentamente todas as informações de segurança deste manual e adesivos de avisos de 
segurança aplicados na máquina. 

LEIA ANTES 
DE UTILIZAR A MÁQUINA

SEGURANÇA

Segurança e Operação
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    USO PREVISTO:
Esta máquina deve ser conduzida e acionada por um operador adequadamente 
instruído.
Esta máquina deve ser utilizada apenas por um operador experiente que 
conheça perfeitamente todos os comandos e as técnicas de condução.

    PREVENÇÃO PARA NÃO DAR PARTIDA INESPERADA NA MÁQUINA:
Proteja-se de possíveis ferimentos ou morte, por uma partida imprevista da máquina.
Não dê partida no trator se a máquina não estiver devidamente acoplada.

    OPERE A MÁQUINA COM SEGURANÇA:
Aprenda a operar a sua máquina corretamente.
Antes de operar a máquina verifique se há pessoas ou obstruções próximas da mesma.
Não permita ninguém operar a máquina sem que tenha sido treinado.
Analise periodicamente os componentes de segurança de toda a máquina antes de utilizá-la.
Opere a máquina somente quando todas as proteções de segurança estiverem instaladas em suas 
posições corretas.
Mantenha livre a área de articulação enquanto a máquina estiver em funcionamento
Mantenha-se afastado dos mecanismos em movimento como roscas helicoidais, fresas, 
engrenagens, correntes, cardans e discos.
Mantenha uma distância segura quando a máquina estiver acoplada ao trator.
Conduza o trator e máquina com cuidado e lentamente quando em solos acidentados.
Mantenha a máquina sempre limpa de resíduos como óleo ou graxa.
Faça uma avaliação completa do local de trabalho antes de qualquer operação. 
Verifique se existem obstáculos próximos, como árvores, paredes e redes elétricas que oferecem 
riscos de lesões graves ou até fatais.
Utilize trator com potência e lastros compatíveis com a carga e topografia do terreno, de tal forma 
que o trator domine com segurança a máquina. 

LEIA ANTES 
DE UTILIZAR A MÁQUINA

SEGURANÇA
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Observe a potência mínima recomendada para cada modelo de máquina.
Verifique se a máquina está em perfeitas condições de uso. Em caso de qualquer 
irregularidade que possa vir a interferir no funcionamento da máquina, providencie 
a devida manutenção antes de qualquer operação ou transporte.
Ao usar a máquina em descida (declive), utilize a mesma marcha necessária para 
subir (freio motor).

Proibido acesso ao reservatório de óleo durante o uso. Acesso somente para manutenção.
Não acione a tomada de força (TDF) do trator enquanto o motor do mesmo não estiver entre 800 e 
900 rpm e antes de ligar a tomada de força verifique o ângulo do cardan de no máximo 15° para 
trabalho contínuo. O uso incorreto do cardan pode ocasionar perda de garantia.
O acesso para manutenção é restrito, devendo ser feito por pessoas especializadas, 
desconectando todos os sistemas de acionamento.
Durante os deslocamentos, ande em velocidades compatíveis com o terreno e nunca superiores a 
18 km/h. Assim você protegerá a máquina, reduzindo a manutenção e aumentando sua vida útil.
Não dê carona no trator ou máquina.
Reduza a velocidade em superfícies molhadas, congeladas ou com cascalhos.
Não opere a máquina sob o efeito de álcool, calmantes ou estimulantes.
Diminua a velocidade nas curvas.
Não opere a máquina próxima de obstáculos, rios ou córregos.
Para maior segurança e vida útil da máquina, evite cargas superiores à capacidade nominal 
especificada para cada máquina.

LEIA ANTES 
DE UTILIZAR A MÁQUINA

SEGURANÇA

    EVITE FLUÍDOS SOB ALTA PRESSÃO:
Fluídos que escapam sob alta pressão podem penetrar na pele e causar ferimentos graves.
Não abra mangueiras hidráulicas enquanto estiverem pressurizadas. Utilize equipamentos de 
segurança, como luvas e óculos de proteção. Tome muito cuidado ao fazer manutenção no sistema 
hidráulico. Em caso de ferimento por acidente causado por fluidos devem ser imediatamente 
tratados por um médico.
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LEIA ANTES 
DE UTILIZAR A MÁQUINA

SEGURANÇA

    CUIDADOS COM TERRENOS EM ACLIVE OU DECLIVE:
Evite buracos, valetas e obstáculos que podem causar capotamento da máquina, especialmente 
em aclives.
Evite fazer curvas fechadas em encostas ou morros.
Nunca trabalhe com a máquina muito próximo de valas e rios, pois isso pode trazer riscos de 
capotamento.
Evite declives ou inclinações que sejam muito íngremes para o funcionamento da máquina, pois isto 
poderá acarretar mal funcionamento e redução da capacidade de carregamento, além de trazer 
riscos de tombamento.
Sempre utilizar a mesma marcha necessária para a subida quando o trator e máquina estiverem em 
descida (freio motor).

    PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA:
Esteja preparado para qualquer incêndio, mantendo junto ao trator um extintor de incêndio adequado.
Em caso de incêndio ou qualquer caso de risco ao operador, o mesmo deverá se afastar o mais 
rápido possível e procurar um local seguro.
Mantenha os números de emergências dos médicos, serviço de ambulância, hospital e bombeiros 
próximos do seu telefone.

Qualquer fluído que penetre na pele deve ser retirado cirurgicamente dentro de 
poucas horas, para não causar gangrena.
Evite o perigo aliviando a pressão antes da desconexão das linhas hidráulicas 
ou outras linhas. Aperte todas as conexões antes de aplicar pressão.
Somente técnicos especializados com este tipo de sistema podem efetuar 
consertos. Consulte o revendedor ou a fábrica.
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As informações a seguir são necessárias para assegurar a manutenção do
equipamento de uma maneira simples e direta, para garantir o seu melhor

rendimento e maior vida útil.
Para esclarecer outros procedimentos ou dúvidas favor consultar a assistência

técnica do revendedor ou da fábrica.

Manutenção

LEIA ANTES 
DE UTILIZAR A MÁQUINA

SEGURANÇA
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MANUTENÇÃO E REPAROS
RECOMENDAÇÕESCUIDADOS DE MANUTENÇÃO

                                    Uma boa manutenção é sua responsabilidade.
                                    Pouca ou nenhuma manutenção é um convite para o aborrecimento.
                                    Nunca opere a máquina e trator em um prédio fechado. A fumaça pode sufocar.
                                    Antes de trabalhar na máquina, pare o trator, trave os freios.
Esteja certo da parada completa antes de tentar executar alguma manutenção.
Sempre usar um apoio de segurança e bloquear as rodas. Nunca use um macaco para apoiar a máquina.
Sempre use ferramentas ou equipamentos próprios para o trabalho.
Use precaução extrema ao fazer ajustes.
Nunca substitua parafusos por menor grau que a especificação.
Peças de reposição originais são necessárias para manutenção periódica e consertos, e devem ser usados
para preservar a máquina em suas especificações originais.
Depois de realizar a manutenção, esteja seguro que todas as ferramentas, partes e equipamentos de 
serviço estão afastados.
Devem ser mantidos um extintor de incêndio e equipamento de pronto socorro prontamente acessível 
enquanto for executada a manutenção.

HIDRÁULICO
Nunca use suas mãos para localizar vazamentos hidráulicos. Use um pedaço pequeno de papelão ou
madeira. O fluido hidráulico com pressão pode penetrar na pele.
Ao desconectar linhas hidráulicas, fechar o reservatório e aliviar toda a pressão hidráulica.
Cortes na pele ou feridas são suscetíveis a infecção por fluido hidráulico. Se ocorrer algum acidente,
procurar imediatamente um médico, pois sem tratamento imediato poderá resultar em gangrena, infecção 
séria e/ou outras reações.

ANTES DE SOLDAR
Ao soldar sua máquina, não permita que a corrente possa fluir em cadeia pelos rolamentos de esferas ou 
rolos assim como pelos circuitos elétricos.
SEMPRE fazer o aterramento diretamente na peça a ser soldada.
SEMPRE deverá ser desconectado o alternador do trator se a máquina estiver acoplada ao mesmo.

LEIA ANTES 
DE UTILIZAR A MÁQUINA

SEGURANÇA
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MANUTENÇÃO E REPAROS
TABELAS

Estes equipamentos não requerem maiores cuidados de manutenção. Recomendamos
somente seguir as instruções indicadas;
Efetuar lubrificação diária em toda a máquina;
Efetuar limpeza semanal em toda a máquina;
Reapertar porcas e parafusos diariamente;
Guardar sempre seu equipamento em local adequado e protegido de intempéries, deixando-
o sempre limpo, lubrificado e pulverizado com óleo lubrificante.

      MANUTENÇÃO PERIÓDICA

SERVIÇO  MODO FREQÜÊNCIA

INSPEÇÃO GERAL

REAPERTO

AO REDOR DA MÁQUINA

REAPERTAR PORCAS E PARAFUSOS EM GERAL

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

LEIA ANTES 
DE UTILIZAR A MÁQUINA

SEGURANÇA
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CATÁLOGO
DE

PEÇAS
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IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
Fábrica: Rua Zelindo Frizon, 257 - CP 168 - Distrito Industrial Ildo Parise - CEP 95330-000 - Veranópolis - RS
CNPJ: 05.825.524/0001-35

Site: www.ipacol.com.br     E-mail: vendas@ipacol.com.br  -  ipacol@ipacol.com.br Fone: 54 3441 9550 / 9650 - 





Catálogo de Peças

IMPORTANTE:  Ao solicitar peças de reposição à fábrica, indicar as características da máquina, 
modelo, número e demais dados necessários ao pedido:
 
Nome Cliente:__________________________________________________________________
   

Endereço:_____________________________________________________________________

Telefone:______________________ Cidade: ________________________ Estado: __________

Modelo do equipamento: _______________________ Nº Série: ______________ Ano: ________

Data da Compra: _____ / _____ / ______  Nota Fiscal de Compra : ________________________

     ITEM                                          Página

Modelo

Capacidade   m3

Nº Série

Ano

Capacidade t

Ipacol Máquinas Agrícolas Ltda.
Rua Zelindo Frizon - Nº 257 - Veranópolis - RS - BRASIL

Fone: 54 3441-9550 / 9650
CNPJ:05.825.524/0001-35

PC 280 06  18
IP 0321                   18
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FIGURA 01 - GARFO FORRAGEIRO HIDRÁULICO - GF 350
Cód: 13.01.0001
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FIGURA 01 - GARFO FORRAGEIRO HIDRÁULICO - GF 350
Cód: 13.01.0001 
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FIGURA 02 - CJM GATILHO PC 280/GF 350
Cód: 64.04.0001
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FIGURA 02 - CJM GATILHO PC 280/GF350 
Cód: 64.04.0001
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FIGURA 03 - PÁ CARREGADEIRA TRASEIRA - PC 280 COM REGULAGEM
Cód: 14.02.0003
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FIGURA 03 
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FIGURA 04 - PÁ CARREGADEIRA TRASEIRA - PC 280 SEM REGULAGEM
Cód: 14.02.0002
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FIGURA 04 - PÁ CARREGADEIRA TRASEIRA - PC 280 SEM REGULAGEM
Cód: 14.02.0002
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FIGURA 05 - PÁ CARREGADEIRA TRASEIRA - PC 280 COM CILINDRO HIDRÁULICO
Cód: 14.02.0004
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FIGURA 05 - PÁ CARREGADEIRA TRASEIRA - PC 280 COM CILINDRO HIDRÁULICO
Cód: 14.02.0004
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A IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., garante o produto aqui especificado, contra defeitos
devidamente comprovados pela fábrica, conforme as seguintes condições:
I. A garantia é válida por 6 (seis) meses a contar da data da venda do equipamento ao usuário.
II. A garantia cobre a reparação ou fornecimento gratuito das peças que apresentarem defeitos de fabricação.
III. A garantia não se aplicará nos casos de: Usos incorretos da máquina; Danos provocados por acidentes; Desgastes normais de uso;
Avarias provocadas por descuido de transporte ou armazenamento; Falta ou uso de lubrificantes incorretos; Não observância de instruções
e recomendações de uso e cuidados de operação e manutenção; Modificações, adaptações ou aplicação de peças não originais; Abusos ou
perigos naturais.
IV. As peças danificadas a ser substituídas ou consertadas deverão ser encaminhadas pelo revendedor à fábrica juntamente com o relatório de
garantia e cópia da Nota Fiscal de compra do produto.
V. A 2ª (segunda) via deste CERTIFICADO DE GARANTIA deverá ser enviada para a fábrica devidamente preenchida e com as respectivas
assinaturas, para cumprir com os termos de garantia aqui expressados.
VI. A fábrica se reserva o direito de modificar seus produtos sem aviso prévio, observada a legislação vigente quanto a disponibilidade de
peças para reposição.

CONTROLE DE GARANTIA DO CLIENTE

PRODUTO: _____________________________________________________________________________________

Nome Cliente: ___________________________________________________________________________________

Endereço: ______________________________________________________________________________________

Telefone: _______________________  Cidade: ________________________________________ Estado: _________

Propriedade: _______________________________________________ Telefone: _____________________________

Modelo do equipamento: _________________________________ Nº Série: __________________ Ano: ___________

Nota fiscal: ___________________________________________________ Data: _______   /  ________   /  ________

Revenda: _______________________________________________________________________________________

Responsável da Revenda para entrega técnica: ________________________________________________________

________________________________    _____________________________    ______________________________
   Assinatura Responsável da Entrega           Assinatura e Carimbo Revenda                     Assinatura do Cliente

CERTIFICADO DE GARANTIA





A IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., garante o produto aqui especificado, contra defeitos
devidamente comprovados pela fábrica, conforme as seguintes condições:
I. A garantia é válida por 6 (seis) meses a contar da data da venda do equipamento ao usuário.
II. A garantia cobre a reparação ou fornecimento gratuito das peças que apresentarem defeitos de fabricação.
III. A garantia não se aplicará nos casos de: Usos incorretos da máquina; Danos provocados por acidentes; Desgastes normais de uso;
Avarias provocadas por descuido de transporte ou armazenamento; Falta ou uso de lubrificantes incorretos; Não observância de instruções
e recomendações de uso e cuidados de operação e manutenção; Modificações, adaptações ou aplicação de peças não originais; Abusos ou
perigos naturais.
IV. As peças danificadas a ser substituídas ou consertadas deverão ser encaminhadas pelo revendedor à fábrica juntamente com o relatório de
garantia e cópia da Nota Fiscal de compra do produto.
V. A 2ª (segunda) via deste CERTIFICADO DE GARANTIA deverá ser enviada para a fábrica devidamente preenchida e com as respectivas
assinaturas, para cumprir com os termos de garantia aqui expressados.
VI. A fábrica se reserva o direito de modificar seus produtos sem aviso prévio, observada a legislação vigente quanto a disponibilidade de
peças para reposição.

CONTROLE DE GARANTIA DA FÁBRICA

PRODUTO: _____________________________________________________________________________________

Nome Cliente: ___________________________________________________________________________________

Endereço: ______________________________________________________________________________________

Telefone: _______________________  Cidade: ________________________________________ Estado: _________

Propriedade: _______________________________________________ Telefone: _____________________________

Modelo do equipamento: _________________________________ Nº Série: __________________ Ano: ___________

Nota fiscal: ___________________________________________________ Data: _______   /  ________   /  ________

Revenda: _______________________________________________________________________________________

Responsável da Revenda para entrega técnica: ________________________________________________________

________________________________    _____________________________    ______________________________
   Assinatura Responsável da Entrega           Assinatura e Carimbo Revenda                     Assinatura do Cliente

CERTIFICADO DE GARANTIA





A IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., garante o produto aqui especificado, contra defeitos
devidamente comprovados pela fábrica, conforme as seguintes condições:
I. A garantia é válida por 6 (seis) meses a contar da data da venda do equipamento ao usuário.
II. A garantia cobre a reparação ou fornecimento gratuito das peças que apresentarem defeitos de fabricação.
III. A garantia não se aplicará nos casos de: Usos incorretos da máquina; Danos provocados por acidentes; Desgastes normais de uso;
Avarias provocadas por descuido de transporte ou armazenamento; Falta ou uso de lubrificantes incorretos; Não observância de instruções
e recomendações de uso e cuidados de operação e manutenção; Modificações, adaptações ou aplicação de peças não originais; Abusos ou
perigos naturais.
IV. As peças danificadas a ser substituídas ou consertadas deverão ser encaminhadas pelo revendedor à fábrica juntamente com o relatório de
garantia e cópia da Nota Fiscal de compra do produto.
V. A 2ª (segunda) via deste CERTIFICADO DE GARANTIA deverá ser enviada para a fábrica devidamente preenchida e com as respectivas
assinaturas, para cumprir com os termos de garantia aqui expressados.
VI. A fábrica se reserva o direito de modificar seus produtos sem aviso prévio, observada a legislação vigente quanto a disponibilidade de
peças para reposição.

CONTROLE DE GARANTIA DA REVENDA

PRODUTO: _____________________________________________________________________________________

Nome Cliente: ___________________________________________________________________________________

Endereço: ______________________________________________________________________________________

Telefone: _______________________  Cidade: ________________________________________ Estado: _________

Propriedade: _______________________________________________ Telefone: _____________________________

Modelo do equipamento: _________________________________ Nº Série: __________________ Ano: ___________

Nota fiscal: ___________________________________________________ Data: _______   /  ________   /  ________

Revenda: _______________________________________________________________________________________

Responsável da Revenda para entrega técnica: ________________________________________________________

________________________________    _____________________________    ______________________________
   Assinatura Responsável da Entrega           Assinatura e Carimbo Revenda                     Assinatura do Cliente

CERTIFICADO DE GARANTIA







IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

Fábrica: Rua Zelindo Frizon, 257 - CP 168 - Distrito Industrial Ildo Parise
CEP 95330-000 - Veranópolis - RS
E-mail: vendas@ipacol.com.br  -  ipacol@ipacol.com.br

Fone: 54 3441 9550 / 9650  -  www.ipacol.com.br


