


REVISÃO PROGRAMADA

Para garantir o alto desempenho e aumen-
tar a vida útil da sua máquina, a Stara ofere-
ce a Revisão Programada. Um serviço que ve-
rifica e troca itens que vão deixar a máquina 
sempre pronta para o trabalho. 

São utilizadas apenas peças originais fabri-
cadas especialmente para a máquina Sta-
ra, com as dimensões corretas e o material 
adequado, testadas e homologadas. Com 
durabilidade e qualidade, as peças originais 
garantem a melhor performance do seu 
equipamento.  

Peças Originais

Apenas profissionais treinados na fábrica tra-
balham na Revisão Programada, com conhe-
cimento técnico sobre todos os modelos. Eles 
realizam cursos com frequência e recebem 
atualizações sobre as máquinas diretamente 
da fábrica. 

Profissionais Treinados

SUA  MÁQUINA
SEMPRE PRONTA
PARA O TRABALHO

Durante a revisão serão trocados os itens de 
acordo com a validade, proporcionando alto 
desempenho e durabilidade à máquina, pois 
garante que ela funcione corretamente. 

AUMENTA
A VIDA ÚTIL
DA MÁQUINA

Com a troca das peças conforme a vida útil 
são evitados problemas maiores no futuro, 
com custos elevados. Além de ter um valor 
mais acessível que as revisões corretivas, com 
a revisão preventiva você tem a segurança 
que está tudo certo com a sua máquina.

ECONOMIA

A Revisão Programada Stara conta com a ga-
rantia de fábrica que somente o serviço da 
concessionária assegura. Essa garantia pro-
porciona a segurança e confiabilidade que 
você precisa para trabalhar com tranquilida-
de. 

GARANTIA
DE FÁBRICA Hércules 4.0 – 500 h / 1.000 h

Hércules 6.0 – 500 h / 1.000 h

Imperador 3.0 – 250 h / 500 h / 750 h / 1.000 h

Imperador 2000 – 500 h / 1.000 h

Imperador 3000 – 250 h / 500 h / 750 h / 1.000 h

Imperador 4000 – 250 h / 500 h / 750 h / 1.000 h

Mesmo após o período de garantia, as revi-
sões na concessionária devem continuar sen-
do realizadas para a máquina seguir traba-
lhando com a melhor performance.

Exemplos:
O kit de 250 h/ 750 h será usado quando a 
máquina atingir 1.250 h, 1.750 h, 2.250 h ou 
mais.

O kit de 500 h será usado quando a máquina 
atingir 1.500 h, 2.500 h, 3.500 h ou mais. 

O kit de 1.000 h será usado quando a máqui-
na atingir 2.000 h, 3.000 h, 4.000 h ou mais. 

Kits disponíveis para o período de
garantia:

Continue realizando a Revisão 
Programada Stara

* O período de garantia é válido até 1.000 h ou por 1 ano 



SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Os Serviços Especializados são compostos por itens de checagem e ca-
libração para a sua máquina realizar as aplicações com a melhor per-
formance, resultando em produtividade. Como cada modelo de máqui-
na exige ajustes específicos, de acordo com a aplicação e o manejo, há     

Conheça os pacotes de Serviços Especializados:

* Os Serviços Especializados podem ser adquiridos por pacote

Calibração da pulveri-
zação, aferição e regu-
lagem do piloto auto-
mático, capacitações e 
práticas operacionais 
das principais funções 
da máquina. 

Imperador 3000/4000
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pacotes diferentes de Serviços Especializados. 
Para aproveitar o momento de manutenção da máquina, os Serviços    
Especializados podem ser realizados junto a Revisão Programada.

Calibração da pul-
verização, da dis-
tribuição e do Sis-
tema Ponte Verde, 
aferição e regula-
gem do piloto au-
tomático, capaci-

Imperador 3.0

tações e práticas operacionais das principais 
funções da máquina. 

Calibração do Siste-
ma Ponte Verde e da 
pulverização, aferi-
ção e regulagem do 
piloto automático, 
capacitações e práti-
cas operacionais das 

Imperador 2000

principais funções da máquina. 

Hércules 6.0

Calibração da dis-
tribuição, aferição 
e regulagem do 
piloto automáti-
co, capacitação e 
práticas operacio-

nais das principais funções da máquina.

Calibração da dis-
tribuição, aferição e 
regulagem do pilo-
to automático, ca-
pacitação e práticas 
operacionais das 

Hércules 4.0

principais funções da máquina.


