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Orçamento AFJ Máquinas 
Proposta Nº XXX/XXX  

Cliente: XXXXXX 

São Paulo XXXX 

  

                           

Cobrideira de Chocolate 
Modelo: AFJ110C 

 

                      * 

Modelo AFJ110C  
 

A Cobrideira AFJ110C traz o que há de mais moderno para o processo de derretimento e cobertura de chocolates 

Fracionados e Hidrogenados. O sistema de derretimento é feito por meio de condutibilidade térmica (Banho Maria), 

após o total derretimento o chocolate é transportado através de uma roda de Polietileno que cobre o produto, 

posteriormente um jato de ar é aplicado sobre o doce por fim o sistema de vibração completa a remoção do excesso de 

chocolate.   

*Imagem renderizada 
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Ficha técnica 
 

 

   

 

 

• Indicador de nível de água para visualizar e completar; 

• Termostato digital para controle de temperatura da água;  

• Sistema de banho Maria para derretimento do chocolate; 

• Extensor (esteira de entrada para alimentar a máquina); 

• Sistema de roda para captação do chocolate; 

• Capacidade para 18 Kg de chocolate; 

• Produção média de 400 a 500 doces por hora (dependendo do 
tamanho); 

• Soprador para retirar o excesso de chocolate; 

• Sistema de vibração na esteira; 

• Esteira com 11 cm de largura útil;  

• Dimensões da máquina: 

 Comprimento 106 cm x Largura 56 cm x Altura 133 cm; 

• Equipamento constituído em aço inox 304, Polietileno, 
Policarbonato entre outros, 

• Equipamento totalmente desmontável para melhor higienização; 

• Tampa de proteção em Policarbonato;  

• Estrutura para apoio com rodas e freio. 

• Variador de velocidade em 3 motores (roda, esteira e extensor) 

• Botão de emergência 
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➢ Valores Destacados 
 

Equipamento Modelo Quantidade Valor 

Cobrideira AFJ110C 1   

Total:   1   
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➢ Condições de Pagamento 
 

Tipo Forma  

Pagamento a vista 5% sob o total; 

Parcelamento via cartão de crédito Em até 12 vezes; 

Transferência Bancária 50% de entrada e o restante em 4x via Boleto Bancário*; 

Financiamento através de linhas de crédito  *Opções sujeitas à aprovação de crédito. 

 

➢ Condições de entrega 
 

Prazo de entrega Frete Instalação Validade da Proposta 

30 dias**. 
Por conta do 
Comprador. 

Diária de cada Funcionário R$ 250,00 (quando 
necessário o envio); 

5 dias úteis 
Translado e hospedagem dos funcionários por 
conta do comprador. 

 

**Podendo ser antecipada a data de entrega. 

 

➢ Garantia 
 

A garantia dos nossos equipamentos é correspondente a 12 meses a partir da emissão do cupom fiscal. Exceto pelas 

ocorrências descritas abaixo: 

Tipo de Ocorrência Coberto pela garantia 

  

Nossa garantia consiste na substituição das peças e/ou serviços que apresentarem defeitos, 
ficando por conta do cliente as despesas de transporte, estadia e alimentação de nossos 
técnicos, ou as despesas de transporte dos equipamentos e/ou peças até nossa fábrica. 

Sim 

Nossa garantia cobre todos os componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos por defeitos de 
fabricação. No entanto, a garantia não cobre peças de desgaste natural pelo uso. 

Sim 
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Os equipamentos em questão somente serão cobertos pela garantia caso a posta em marcha 
dos equipamentos seja efetuada por um de nossos técnicos. 

Sim 

Produtos com defeitos decorrentes de utilização imprópria, má conservação e modificações 
efetuadas por terceiros sem nosso prévio conhecimento e anuência. 

Não 

A garantia não cobre perdas, danos ou lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de 
utilização dos equipamentos no período de execução dos serviços de reparo. 

Não 

 

➢ Política de Manutenção 
 
O deslocamento dos técnicos até a fábrica do cliente, execução dos serviços e consequente retorno à AFJ Máquinas 
deverá ser feito preferencialmente no horário comercial. 
Viagens e execução dos serviços fora do horário comercial sem autorização formal da AFJ Máquinas incorrerá na 
cobrança de hora extra-adicional ao custo de R$ 60,00/hora (de segunda a sábado), e R$ 70,00/hora (para domingos e 
feriados). 
No caso de deslocamento dos técnicos com veículos da AFJ Máquinas será considerado custo de R$ 1,00/km rodado já 
incluso taxa de seguro para veículo e condutor. 
Os serviços serão cobrados mediante emissão de nota fiscal de serviço e com prazo de pagamento de até 28 dias após a 
execução. 
 

 

 

➢ Visitas Extraordinárias e treinamentos 
 

Visitas extraordinárias para ajustes nos equipamentos e treinamento de operadores no período de 30 dias a contar da 

data de entrega dos serviços não incorrerão em custos para o cliente, correndo por conta deste somente as despesas de 

locomoção (aéreo e/ou terrestre), estadia e alimentação de nossos técnicos.  
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(11) 3456-2814 

(11) 9 4872-9759 

 
projetos@afjmaquinas.com.br 

www.afjmaquinas.com.br 

www.facebook.com/afjmaquinas 

www.instagram.com/afjmaquinas/?hl=pt-br 
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