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PARABÉNS PELA SUA ESCOLHA.  

Os produtos METALÚRGICA LISBOA foram projetados para atender os melhores padrões de qualidade, por isso 

estamos confiantes de que o CARRO PARA TRANSPORTE, que adquiriu, atenderá às suas necessidades.  

GARANTIA  

Este produto é garantido pela METALÚRGICA LISBOA por 6 (seis) meses, a partir da data da nota fiscal de venda ao 

consumidor, contra defeitos de fabricação, incluindo a garantia obrigatória de 3 (três) meses do Código de Defesa do 

Consumidor.  

No prazo de garantia as peças e mão de obra serão gratuitas de responsabilidade de nossa empresa.   

Consertos em garantia, ou assistência técnica após a garantia, só serão prestados em nossa fábrica.  

O cliente deverá providenciar o transporte do produto até nossas instalações, acompanhado de nota fiscal de remessa 

para conserto, mais uma cópia da nota fiscal de compra e proceder a retirada do produto após o reparo. Nos casos de 

conserto em garantia o transporte do produto será de nossa responsabilidade.  

Perde a garantia, o equipamento que for consertado por pessoa não autorizada ou que apresentar problemas por não 

ter sido usado conforme as instruções de uso.  

  

  
 

  

  

  

 

  
  

 

 

Os carrinhos foram construídos em aço inox 430 polido, as colunas em chapa 18 (1,2mm) e as bandejas 26 

(0,65mm).  

Cada carro suporta aproximadamente 15 Kg de carga distribuída por plano, provido de rodas maciças em 

polipropileno são próprias para locomoção em ambientes de superfície lisa e com pouca umidade principalmente se 

estiver sob carga, estas observações auxiliam na durabilidade das rodas.     

Recomendamos verificar periodicamente o aperto dos parafusos de fixação, principalmente se onde o carro for 

utilizado o piso possuir irregularidades que gerem vibração influenciando no correto posicionamento das peças do carro 

e sustentação durante sua utilização.  

Cuidados:  

✓ Realize limpeza completa do carrinho diariamente após o uso.  

✓ Para a limpeza não utilize nenhum outro produto a não ser o sabão neutro e esponjas ou espumas macias.   

✓ O uso de produtos abrasivos pode ocasionar manchas ou corrosão do aço inox.  

✓ Seque bem com pano limpo, diminuído assim o risco de manchas no produto. 
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