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DURABILIDADE

AUTONOMIA

POTÊNCIA

Motor sem escovas
POWERSTATE™
• Motor sem escovas
• Desempenho mais elevado do que os seus
concorrentes
• 10 vezes mais duráveis

Eletrónica Inteligente
REDLINK PLUS™
• A eletrónica mais avançada do mercado,
oferecendo um rendimento único
• Integração total do sistema com proteção contra
a sobrecarga que incrementa a vida da bateria

Bateria
REDLITHIUM-ION™
• A bateria mais duradoura do mercado
• Possui o dobro da autonomia
• Indicador de carga incorporado
• Funciona a –18° C
• Monotorização individual das células que otimiza
a autonomia e assegura a durabilidade da bateria
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Garantia

3 ANOS DE GARANTIA
VANTAGENS AO COMPRAR PRODUTOS MILWAUKEE
Todos os produtos MILWAUKEE são sujeitos aos mais exigentes testes de campo e inspeções de qualidade antes de serem produzidos e comercializados, de
forma a assegurar que o utilizador profissional recebe a qualidade que espera da MILWAUKEE.
A MILWAUKEE disponibiliza uma extensão de garantia contra defeitos de fabrico por mais 2 anos (total 3
anos). Para ter direito a essa garantia o utilizador terá de registar a ferramenta adquirida em www.pecol.pt e
entrar na área do Serviço de Assistência Técnica, nos 30 dias seguintes à compra.
Qualquer máquina MILWAUKEE entregue no Serviço Técnico Pecol ao abrigo da extensão de garantia deve
ser acompanhada do documento de compra (fatura) e do documento extraído da internet que comprove a
sua adesão ao plano.
Trata-se de uma extensão do normal período da garantia contra defeitos de fabrico.
Exclusões da extensão de garantia: Não são incluídos na extensão de garantia as baterias e carregadores,
assim como todas as exclusões de garantia abaixo apontadas.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PECOL

EQUIPA DE TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS

RECOLHEMOS, REPARAMOS E
DEVOLVEMOS O SEU EQUIPAMENTO

O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (SAT) PECOL, garante uma assistência
e reparação por uma equipa de técnicos especializados e sempre actualizados
quanto aos procedimentos, problemas e soluções mais adequadas na
resolução de qualquer avaria ou defeitos do seu equipamento elétrico.

A Pecol disponibiliza a todos os seus clientes que adquirem ferramentas
elétricas um serviço de recolha em qualquer ponto de Portugal Continental,
reparamos esses equipamentos e devolvemos em segurança nas instalações
da sede da sua empresa. Este serviço é totalmente gratuito para equipamentos
que subscrevam as condições e que estejam dentro do período de garantia.

Condições da garantia Pecol/Milwaukee
A Pecol comercializa ferramentas eléctricas para profissionais, o prazo legal de garantia dos seus produtos é de 1 ANO a partir da data de compra, nas condições
normais de uso descritas no manual de utilização, exceptuando qualquer promoção excepcional.
A garantia cobre as avarias e defeitos de fabrico da sua ferramenta, no âmbito de uma utilização profissional, de acordo com as funções para as quais o produto
foi projectado.
A Garantia das marcas representadas pela Pecol não substitui a legislação vigente.
A máquina avariada poderá ser entregue e recolhida, quer directamente pelo Serviço Técnico Pecol, quer por um vendedor autorizado. Neste caso, deverá ligar
ao vendedor que o visita regularmente e solicitar a recolha da máquina da forma que mais lhe convier. Os transportes de recolha e envio durante o período de
garantia são suportados pela Pecol/Milwaukee.
Qualquer máquina elétrica entregue ao abrigo da garantia deve ser acompanhada do documento de compra (fatura).
Qualquer reparação efectuada, possui 90 dias de garantia nas peças e mão de obra.

Exclusões da garantia Pecol/Milwaukee
São excluídos da garantia:
• Os acessórios como os sacos de poeiras, cinzeis, buchas, chaves de bucha, etc.
• As peças de desgaste como correias, filtros de ar, válvulas, escovas de carvão, cabos eléctricos, protectores de cabos, massa de lubrificação, juntas, O’rings.
• Qualquer avaria provocada por uma utilização inadequada, pancadas e quedas, não respeito pelas recomendações de alimentação eléctrica e hidráulica,
condições de armazenamento defeituosas ou de utilização extremas.
• Qualquer avaria que seja consequência de uma manutenção insuficiente, deficiente, ou provocada pela utilização do aparelho em funções para as quais não
foi projetado.
• Produtos que tenham sido abertos ou reparados por qualquer serviço de reparação fora do Serviço de Assistência Técnica Pecol.
• Os produtos de aluguer, de demonstração ou de exposição.
Apesar de todos os esforços efetuados por forma a garantir a precisão das informações contidas nesta ficha de dados, aquando da sua impressão, a PECOL não dá nenhuma garantia quanto à sua exatidão. É da responsabilidade do leitor a verificação sobre a exatidão das
informações contidas neste manual. Leia os rótulos dos produtos e instruções dos equipamentos e cumpra todos os regulamentos atuais. Se existirem dúvidas em relação à utilização adequada de qualquer tecnologia ou produto, o leitor deve contactar o fabricante ou obter
apoio alternativo junto de especialistas. A PECOL não aceita qualquer responsabilidade ou obrigação resultante de qualquer dano sofrido ou perda resultante de qualquer uso ou compromisso informativo contido nesta ficha de dados.
A garantia é de 1 ano. A MILWAUKEE disponibiliza uma extensão de garantia contra defeitos de fabrico por mais 2 anos (total 3 anos). Para ter direito a essa garantia o utilizador terá de registar a ferramenta adquirida em www.pecol.pt nos 30 dias seguintes à compra. Não são
incluídos na extensão de garantia as baterias e carregadores.
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