
GARANTIA LIMITADA para ALCOA® WHEELS1 

(Abril de 2020) 

Esta garantia limitada aplica-se à Alcoa® Wheels, incluindo jantes de alumínio forjado para 

caminhões médios e pesados, reboques de caminhões, ônibus, jantes para trailers ou 

motorhome (“Jantes”) e tratamentos de flanges de superfície ou aro de Howmet (a 

“Empresa”) aplicados às jantes. As garantias estabelecidas neste documento aplicam-se a 

todas as Jantes fabricadas pela Empresa e vendidas pela Empresa ou seu distribuidor 

autorizado a um comprador original da Jante ou o usuário final da Jante. 

A Empresa garante que a jante está livre de defeitos de material e mão-de-obra por 60 

meses a partir da data de fabricação, como mostrado na Jante, desde que a Empresa não 

garanta e não fornece soluções para defeitos cosméticos imateriais, como pequenas 

descolorações, marcas de desbaste ou cortes. 

A Empresa concorda, gratuitamente, em reparar ou substituir uma jante que falha no uso 

normal (veja as qualificações abaixo) devido a defeitos de material e mão de obra. 

A Companhia garante o tratamento da flange da jante Alcoa® Dura-Flange® contra o 

desgaste, o que cria uma borda afiada que exigiria manutenção por 24 meses a partir da 

data de fabricação, como mostrado na jante. 

A Companhia garante os tratamentos de superfície Alcoa® Dura-Bright® contra: 

(i) corrosão filiforme (linhas de verme ou cabelo, sob tratamento protetor de superfície e 

emanando de danos ao tratamento de superfície); e 

(ii) formação de bolhas ou descamação devido à perda de adesão do tratamento de 

superfície. 

O tratamento de superfície Alcoa® Dura-Bright® acima é garantido por 60 meses a partir 

da data de fabricação, como mostrado na jante. 

Se o tratamento de flange da borda da Alcoa® Dura-Flange® ou o tratamento de superfície 

Alcoa® Dura-Bright® falharem no uso ou serviço normal (consulte a seção de qualificações 

abaixo) para atender às garantias acima mencionadas em uma jante, a Empresa 

concorda, gratuitamente, em substituí-la com uma jante similar ou semelhante. A 

substituição das jantes não inclui a substituição de itens fabricados por terceiros, como 

sistemas de monitoramento de pressão dos pneus e filtros de válvulas. 

Reparos ou substituições, conforme previsto nesta garantia limitada, estão sujeitos à 

adesão ao processo de autorização de devolução de material da Empresa. 

 

___________________________________________________________________ 

1 O nome e o símbolo “ALCOA” são marcas registradas da Alcoa USA Corporation e estão licenciados para a 

Howmet Aerospace Inc. e suas subsidiárias. 



 

Qualificações: 

A Empresa não é responsável por, não garante, e não reparará, substituirá ou fará ajustes 

em relação a qualquer tratamento de jante ou superfície ou flange do aro em tal jante 

que tenha sido sujeita a uso indevido, abuso ou modificação inadequada, incluindo o 

seguinte: 

(a) Utilizar um pneu que esteja sobredimensionado de acordo com os padrões 

recomendados pela Tire and Rim Association, Inc. ou outras agências reconhecidas de 

pneus e jantes, como a ETRTO (Europa); 

(b) Falha na instalação, uso e manutenção das jantes em estrita conformidade com todas 

as leis, regulamentos, códigos e padrões da indústria; 

(c) Carregar a jante além da carga máxima aplicável, conforme especificado pela 

Companhia; 

(d) Inflar pneus além da pressão máxima aplicável, conforme especificado pela 

Companhia; 

(e) Exceto conforme permitido pelo Manual de serviço da Alcoa® Wheels (“Manual de 

serviço”), a troca do original condição da jante alterando-a ou sujeitando-a a qualquer 

processamento ou alterações, como soldagem, alisamento, pintura, revestimento, 

instalação de uma nova válvula de pneu ou tratamento térmico; 

(f) Acidentes ou condições operacionais anormais ou graves, incluindo e sem limitação 

incêndios nos pneus, freios nos freios, drags ou convulsões graves do sistema de freios 

ou rodando com um pneu furado; 

 

(g) Falha em seguir as manutenções, instruções ou avisos estabelecidos no Manual de 

Serviço, Boletins Técnicos ou outra literatura sobre Jantes. A manutenção recomendada 

inclui, sem limitação, uso de torque adequado, limpeza periódica, polimento, substituição 

da válvula, inspeção do desgaste da flange da jante e após os procedimentos de 

manutenção da flange da jante e inspeção periódica dos pneus e componentes do 

sistema conectados à jente quanto a danos e porcas soltas; 

 

(h) Cortes, arranhões e outras manchas na superfície resultantes de negligência, sal na 

estrada, condições adversas, manutenção inadequada, limpeza, detritos na estrada, 

refreamento, acidente ou operação; 

 

(i) desgaste da flange da jante (a menos que a flange da jante tenha sido tratada com 

Dura-Flange®); 

 

(j) usar um espaçador ou adaptador de qualquer tipo; 

 



(k) Danificar a superfície durante a montagem e instalação do pneu devido ao uso de 

ferramentas inadequadas ou ao balanceamento dos pesos das jantes; 

(l) Danos causados pela limpeza com produtos químicos fortes (ácidos ou alcalinos) ou 

abrasivos, como escovas abrasivas, palha de aço ou esfregões; ou 

 

(m) uso adicional de uma jente após a descoberta de um defeito. 

 

NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A JANTE DEVE SER COMERCIALIZÁVEL OU DE QUALIDADE 

SATISFATÓRIA OU ADEQUADA A QUALQUER FINALIDADE ESPECÍFICA; TODOS OS TERMOS 

OU GARANTIAS IMPLÍCITAS PELA LEI APLICÁVEL SÃO, NO MÁXIMO PERMITIDO PELA LEI, 

EXCLUÍDOS EM RELAÇÃO À VENDA DE JANTES. SALVAR POR QUALQUER 

RESPONSABILIDADE QUE NÃO PODE SER EXCLUÍDA OU LIMITADA PELA LEI APLICÁVEL, A 

EMPRESA NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO INCIDENTAL, 

CONSEQÜENCIAL, INDIRETO OU ESPECIAL POR QUALQUER QUEBRA DE GARANTIA. A 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA E O RECURSO EXCLUSIVO DISPONÍVEL PARA 

QUALQUER PARTE QUE PROCURA CERTAMENTE A COBERTURA DE GARANTIA ESTÁ 

LIMITADA AO REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DA JANTE, DECLARADA NESTA GARANTIA 

LIMITADA. 

 

ESTA GARANTIA LIMITADA NÃO SE APLICA A EMPRESA NÃO OFERECE QUALQUER 

GARANTIA RELATIVA A PRODUTOS FABRICADOS POR FORNECEDORES DE TERCEIROS, 

COMO SISTEMAS DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO DE PNEUS E FILTROS DE VÁLVULA. 

QUALQUER GARANTIA RELATIVA A TAIS PRODUTOS ESTÁ LIMITADA ÀQUEL OFERECIDA 

POR TAIS FORNECEDORES E TRANSFERÍVEL. 

 

Esta garantia limitada deve ser usada em conjunto com o manual de serviço e os guias de 

limpeza das jantes on-line. O manual de serviço contém informações e avisos importantes 

sobre segurança. A falha em ler e entender essas informações pode resultar em 

ferimentos graves ou morte. 

 

Cópias do manual de serviço e guia de limpeza estão disponíveis gratuitamente em 

www.alcoafleet.eu ou entrando em contato com a empresa no endereço abaixo: 

 

Howmet-Köfém Kft. 

8000 Székesfehérvár 

Verseci u. 1-15 

Hungria 

Atenção: Fleet Service Center 


