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ENCOMENDA DE PEÇAS E APOIO AO PRODUTO
Use somente peças Cat ® genuínas na manutenção, reconstrução ou reparação dessas máquinas. O fabri-
cante não terá qualquer responsabilidade em relação a qualquer modificação não autorizada de máquinas 
ou peças. O fabricante também não é obrigado ou responsável por quaisquer máquinas ou peças que foram 
manuseadas inadequadamente, que não foram operadas, mantidas ou reparadas de acordo com os manuais 
fornecidos ou outras instruções por escrito, e que foram operados outras peças que não são genuínas Cat 
ou componentes OEM autorizados.

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA
Sempre forneça o número do modelo e número de série, quando encomendar peças. Esta informação 
encontra-se na placa de identificação da máquina.

NÚMERO DA PEÇA E DESCRIÇÃO
Além do modelo e número de série, sempre dar o número da peça e descrição de cada peça encomendada. 
Se houver qualquer dúvida quanto ao número de peça correto e descrição, fornecer um esboço dimension-
al ou devolver a peça a ser substituída, taxas de transporte pré-pago. A sua cooperação no fornecimento de 
informações, tanto quanto possível nos ajudará a preencher seus pedidos corretamente e no menor prazo 
possível de tempo.

EXPEDIÇÃO
Salvo disposição em contrário instruído, todas as transferências serão feitas via frete motor coletar, tran-
sitário ou UPS pré-pagos e cobrados na nossa fatura. Os embarques não podem ser feitos em conta aberta 
até que seu crédito tenha sido aprovado pelo nosso departamento de contabilidade.

ENCOMENDA DE PEÇAS
Na América do Norte Telefone 1-800-854-9030
ou Telefax 1-800-582-6570
Telefone (903) 786-2981
Telefax (903) 786-6407 

SERVIÇO AO PRODUTO E GARANTIA
Na América do Norte Telefone 1-800-258-0009
Telefone (903) 786-2981
Telefax (903) 786-6408

Caterpillar Global Mining LLC 
Divisão de Produtos de Mineração
3501 S. FM Hwy 1417, Denison, TX 75020
Mining.cat.com
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"Caterpillar Yellow", o "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usados, são 
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Introdução  i

Avisos da Proposição da California 65
O seguinte aviso se aplica aos equipamentos fornecidos com baterias de chumbo-ácido: 

Pólos da bateria, terminais e acessórios relacionados contêm chumbo e compos-
tos de chumbo, produtos químicos conhecidos no Estado da Califórnia por causar 
câncer e problemas reprodutivos.
Lavar as mãos após o manuseio.

O seguinte aviso se aplica aos equipamentos fornecidos com motores movidos a diesel:

Escape do motor diesel e alguns de seus componentes são reconhecidos pelo 
Estado da Califórnia por causar câncer, defeitos de nascença e outros danos re-
produtivos.

Este símbolo de alerta de segurança indica mensagens importantes de segurança 
contidas neste manual. Quando você ver este símbolo, leia com atenção a mensa-
gem que se segue e esteja alerta para a possibilidade de danos pessoais ou danos 
materiais.

Antes da partida do motor, Estude o Manual do Operador 
* Ler e compreender os avisos e precauções mencionadas na Seção 2
* Pratique todas as Precauções de Segurança
* Faça Verificações de Pré-Operações 
* Aprenda os Controles Antes de Operar
É de responsabilidade do Proprietário/Operador entender e seguir as instruções 
do fabricante sobre o funcionamento da máquina e manutenção, e observar as 
precauções de segurança pertinentes, leis e regulamentos.
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