
 

 

 

 

 

 

MOTOBOMBA A GASOLINA 2,5 HP 

MANUAL DO USUÁRIO 
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INTRODUÇÃO 

 

Obrigado por escolher a nossa bomba de água. Leia este manual cuidadosamente 

e compreenda todo seu conteúdo antes do manuseio, caso contrário, nossa 

empresa não será responsável por ferimentos pessoais ou falhas mecânicas 

causadas pela operação inadequada do produto. 

 

Este manual descreve a operação básica e orientações da manutenção da bomba 

série NM2500 e, em específico. Caso tenha dúvidas ou deseja informações sobre 

a bomba, entre em contato com o revendedor local. 

 

Os dados, orientações e especificações neste manual são baseados no modelo 

mais recente do produto. Nossa empresa tem o direito exclusivo de 

esclarecimentos.  Caso haja alterações posteriormente, informaremos com 

antecedência. 
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1. Segurança. 

Não use esta bomba para sugar líquidos inflamáveis ou corrosivos, como 

gasolina ou ácidos, água do mar, óleo de motor, álcool e leite, etc. 

Coloque a bomba firmemente em nível do solo para evitar que a mesma se 

incline ou gire.  Mantenha a bomba em, no mínimo, 1 metro de distância da 

parede do local, e nunca deixe substâncias inflamáveis próximas à bomba. 

Certifique-se de saber como desligar o motor e como operar todos os 

dispositivos de controle.  Não use a bomba de forma arriscada que viole as 

orientações. 

 A adição de óleo de gasolina deverá ser feita em um local com boa 

ventilação e que não haja fumaça durante a adição. 

Não encha com óleo de gasolina até a borda, e aperte a tampa do tanque 

com precisão após a adição.  

 

2. Descrição dos componentes 

[Imagem 1: (em sentido horário, começando pelo Fuel tank cover), Tampa do 

tanque de combustível, tubo de saída, quadro, vareta de óleo, botão do motor, 

motor de arranque, torneira, alavanca de controle de obstrução, alavanca de 

controle do acelerador]. 
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[Imagem 1: (em sentido horário, começando pelo air cleaner), filtro de ar, filtro, 

parafuso de drenagem de óleo, bujão de dreno, tudo de entrada de água, tampa, 

água, abastecimento] 

3. Preparo antes da operação 

3.1 Verifique as condições do motor 

3.1.1 Verifique em volta do motor se há vazamento de gasolina ou óleo 

3.1.2 Livre-se da sujeira e fragmentos, especialmente ao redor do silenciador e 

na partida 

3.1.3 Verifique se há marca de danos 

3.1.4 Verifique se a tampa está apertada e a conexão firme 

3. 2. Conecte o tubo de água à entrada 

·Use tubos de água, vedação e braçadeiras gerais. 

O tubo de água de entrada deverá estar uma estrutura contínua e aberta. O 

comprimento do tubo de água não deverá exceder o comprimento recomendado. 

A bomba terá o desempenho aperfeiçoado quando a distância entre a bomba e a 

fonte de água não estiverem distantes. O tempo de autossucção é diretamente 

proporcional ao comprimento da entrada do tubo de água.  

O filtro deverá ser encaixado na extremidade do tubo de água de entrada 

deverá com uma braçadeira, conforme exibido na imagem abaixo. 
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[imagem 3: tudo de entrada de água, braçadeira imagem 4: filtro] 

Atenção: 

Antes do bombeamento, encaixe o filtro. 

b. Aperte a vedação e braçadeira, garanta que o cano de entrada esteja preso 

e que não haja vazamento de ar. 

 

3. 3. Conecte o tubo de água à saída 

Use o tubo de água geral, vedação e braçadeiras para conectar o tubo de 

água de saída e garanta que a braçadeira esteja firmemente apertada. 

 

3.4  Verifique o nível de lubrificante 

Atenção: 

O motor à gasolina da bomba está livre de lubrificante quando vem de 

fábrica. Preencha o motor com o 10W-SAE ou um equivalente antes do primeiro 

uso. Não é permitido usar óleo sujo ou lubrificante. 

Ao verificar o nível de óleo, o motor deverá ser desligado de forma 

horizontal. 

Remova a vareta de óleo, limpe-a e insira-a no orifício de preenchimento 

de óleo, mas não a parafuse. 

Caso o nível de óleo esteja baixo, adicione óleo até o nível adequado. 

Aviso: Caso o lubrificante não seja suficiente, o motor será seriamente 

danificado. 

 

3.5 Verifique o nível de óleo de combustível 

Remova a tampa de óleo combustível e verifique o nível de combustível. 

Caso o nível esteja muito baixo, adicione gasolina 90#. 

Não misture óleo com lubrificante e gasolina. 

Evite que sujeira e água entrem no tanque de óleo de combustível. 

Atenção: 

Não deixe que o óleo combustível transborde do tanque. Após adicionar, 

aperte a tampa firmemente. 

Não deixe espirrar óleo, caso aconteça, limpe e passe um pano antes de 

ligar o motor.  

Evite que a pele entre em contato com a gasolina por um longo período e 
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coloque em um lugar onde não possa ser alcançado pelas crianças. 

 

3.6 Verifique o do filtro do limpador de ar. 

Remova o parafuso borboleta, arruela e tampa do filtro de ar. 

Verifique o filtro, e, se necessário, limpe-o. 

 

[Imagem 5: Tampa, filtro de ar, filtro, filtro de ar] 

Precauções: 

Quando o filtro de ar não estiver montado no motor, este não deverá ser 

ligado, caso contrário, a sujeira será sugada ao motor pelo carburador, depois 

disso, o motor desgastará progressivamente. 

3.7  Verifique a bomba 

Antes de iniciar os trabalhos, as bombas deverão ser abastecidas com água. 

Precauções: 

Não opere quando não houver água na bomba ou a temperatura da bomba 

estiver muito alta, caso contrário, a vedação da bomba será danificada.  

Caso descubra que a máquina está funcionando sem água, desligue o motor 

imediatamente e adicione água à bomba após ela resfriar.  

 

 

[Imagem 6: plugue entrada para abastecimento de água] 
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4. Operação 

4.1 Abra a torneira. 

4.2 Feche a obstrução. 

Atenção: 

Quando o motor estiver quente ou a temperatura ao redor estiver muito alta, 

não será necessário usar a obstrução (significa não fechar a obstrução antes de 

iniciar). 

 

[Imagem 7: Abrir, torneira de combustível, abrir. Imagem 8 Alavanca de 

controle de obstrução, fechar, fechar] 

 

 

4.3 Mude a chave do botão para a posição "LIGADO". 

 

[Imagem 9: Botão do motor, abrir, abrir] 

4.4 Mova devagar a alavanca de controle de obstrução para a esquerda. 
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[Imagem 10: alavanca de controle da válvula de aceleração, alto, baixo] 

4.5 Puxe alavanca de ativação levemente até que se sinta a força de 

resistência, depois, puxe-a para cima rapidamente. 

Precauções: 

Libere a alavanca de ativação levemente quando o motor tiver sido iniciado, 

para que a partida não seja danificada devido a uma liberação repentina. 

 

4.6 Após o motor houver esquentado, abra gradualmente a obstrução. 

 

[Imagem 11: Abrir, alavanca de controle de obstrução, abrir] 

 

 

 

 

4.7 Coloque a borboleta na posição de velocidade predefinida.  

 

 

[Imagem 12: Alavanca de controle de aceleração, alto, baixo] 
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5. Pare o motor 

a) Mova a alavanca da borboleta para a extremidade da direita. 

b) Mude a chave do motor para a posição "DESLIGADO". 

 

[Imagem 13: alavanca de controle de aceleração, alto, baixo, Imagem 

14, botão do motor, fechar] 

c) Mude a torneira de combustível para a posição "DESLIGADO". 

Atenção 

Desligue o motor em situações de emergência. Mude a chave do motor para 

a posição “DESATIVADO”. 

 

6. Manutenção 

Para manter esta bomba de água com bom desempenho, é necessário 

verificar e ajustá-la periodicamente, podendo ajudar a prolongar a durabilidade 

de bomba. 

Atenção 

Antes da manutenção, certifique-se de desligar o motor. Se a manutenção 

tiver que ser realizada com a bomba ligada, certifique-se de que o motor esteja 

em um local ventilado. O gás de exaustão de Co é prejudicial à saúde. 

Se esta bomba tiver que ser usada para bombear água do mar, bombeie 

imediatamente com água fresca após a tarefa para reduzir a corrosão e lavar a 

água do mar remanescente. 

 

6.1. Troque o óleo do motor (lubrificante) 

Troque o óleo do motor após o uso inicial da bomba ajustada para um mês 

ou 20 horas, depois disso, troque o óleo a cada seis meses ou a cada 300 horas 

regularmente. 
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Troque o óleo do motor quando o motor estiver quente para drená-lo 

completamente. 

Remova a vareta de óleo e o bujão de dreno, depois comece a drenar o óleo 

usado. 

b. Reencaixe o bujão de dreno do óleo e aperte firmemente. 

c. Adicione novo óleo de motor até o nível adequado.  

O volume de óleo é de 0,6 L.  

Caso entre em contato direto com o óleo do motor, lave as mãos com sabão 

e água limpa. 

 

[Imagem 15: Bujão de dreno de óleo, vareta de óleo, Imagem 16: nível de óleo] 

6.2. Manutenção do filtro de ar: 

O filtro de ar sujo bloqueará o fluxo de ar no carburador.  Limpe o filtro 

de ar periodicamente.  Caso o ambiente de trabalho esteja muito sujo, a 

frequência de manutenção e limpeza do filtro de ar deverá ser maior. 

Precauções: 

Quando o filtro de ar não estiver montado sobre o motor, não opere o 

mesmo, caso contrário, a sujeira será sugada para dentro do motor, reduzindo a 

durabilidade deste. 

Remova o parafuso borboleta, tire a tampa do filtro, e depois remova o 

filtro. 

b. Limpe o elemento de filtro com solvente inflamável ou com alto ponto 

de fulgor. Depois deixe que seque completamente. 

c. Enxague o filtro com óleo de motor limpo, e remova todo o óleo 

excedente, caso contrário, o motor gerará fumaça durante a partida.  

d. Monte novamente o filtro e a tampa. 

 

6.3. Manutenção da vela de ignição: 
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Para garantir uma partida normal do motor, certifique-se de que a vela de 

ignição tenha espaços ou fendas adequadas e que não haja carbono incrustado. 

Remova a tampa da vela de ignição e limpe a sujeira no fundo desta. 

Aviso  

Quando o motor estiver em funcionamento, o silenciador estará muito 

quente.  Não toque no silenciador. 

b. Verifique a vela de ignição.  Caso ela desgaste ou tenha sofrido danos 

ou rachaduras no anel de vedação, troque-a por uma nova.  Caso haja carbono 

incrustado, limpe com uma escova. 

c. Meça o espaço da vela de ignição com um apalpador. 

d. Corrija o espaço movendo o eletrodo lateral. 

O espaço da vela de ignição é de aproximadamente 0,7-0,8 mm. 

e. Verifique o anel de vedação da vela de ignição, parafuse a vela de 

ignição com uma chave inglesa especial para proteger suas roscas. 

 

Atenção: 

Ao colocar a nova vela de ignição, após pressioná-la contra o anel de 

vedação, a nova deverá ser parafusada com 1/2 giro a mais. Caso a vela de 

ignição seja usada, gire em 1/8 ~1/4. 

Precaução: 

Certifique-se de apertar a vela de ignição firmemente, caso contrário, ela 

poderá sobreaquecer danificando o motor facilmente.  Não use a vela de 

ignição com faixa de valor calorífico inadequado para evitar danos no motor. 

 

7. Transporte e armazenamento 

Deixe o motor esfriar antes do manuseio e armazenamento. 

Ao manusear a bomba de água, “DESLIGUE” a torneira e coloque a 

bomba horizontalmente para evitar derramamento de combustível. 
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Antes de armazenamento por longo período: 

7.1 Certifique-se de que a área de armazenamento esteja limpa e seca. 

7.2 Limpe a parte interna do conjunto da bomba, e lave-o com água limpa.  

Depois, desparafuse o bujão de purga de água para drenar completamente a água 

interna.  

7.3 Drene todo o combustível. 

“DESLIGUE” a torneira, remova o bujão de drenagem da câmera do 

flutuador do carburador. 

b. "LIGUE" a torneira e drene todo o combustível no tanque. 

c. Reencaixe o bujão de drenagem do carburador. 

7.4 Troque o óleo do motor. 

7.5 Remova a vela de ignição, adicione um pouco de óleo de motor limpo 

ao cilindro, gire o virabrequim diversas vezes para lubrificar o cilindro e pistão, 

depois reencaixe a vela de ignição. 

7.6 Cubra o conjunto da bomba para evitar poeira. 

8. Solução de problemas 

Caso seja impossível ligar o motor, verifique se: 

8.1 Há óleo do motor suficiente. 

8.2. A torneira está fechada. 

8.3. O combustível não chegou ao carburador. 

Após “LIGAR” a torneira, remova o bujão de dreno na parte inferior do 

carburador para verificar se o combustível alcançou o carburador. 

Atenção: 

Se o combustível espirrar, limpe-o antes de testar o bujão de dreno e dar 

partida do motor. 

8.4 O botão do motor está na posição "LIGADO". 

8.5. O óleo do motor no virabrequim é suficiente. 

8.6. A vela de ignição está em boa condição. 

Remova a tampa da vela de ignição, limpe-a e ajuste o espaço da vela de 

ignição.   

Dê a partida, caso não haja ignição, troque a vela de ignição. 

8.7. Caso seja impossível dar partida no motor, envie o kit da bomba para a 

assistência técnica para reparo. 

8.8. Caso a bomba não esteja bombeando água, verifique se: 
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Foi adicionada água suficiente. 

b. O filtro está obstruído. 

c. A braçadeira do cano está fixada firmemente. 

d. O tubo está danificado. 

e. A distância de sucção está muito grande. 

9. Especificações: 

 

Tipo 1,5” 2” 3” 4” 65-55 

Tamanho 3 5 0 × 3 0 0 × 4 2 0 m m 4 8 5 × 3 8 5 × 4 1 0 m m  5 1 5 × 4 1 0 × 4 6 0 m m  690×475×580mm 485×385×410mm  

Diâmetro do tubo de entrada 

de água 
40mm 50mm 80mm 100m 50mm 

D i â m e t r o  d o  t u b o  d e  s a í d a  d e  á g u a  40mm 50mm 80mm 100m 50mm 

Tipo de motor 2,5HP 5,5HP 5,5/6,5HP 9/13HP 5,5/6,5HP 

Potência 1,0 kW 3,1 kW 3,1/4,1 kW 6,6/9,5kW 3,1/4,1 kW 

Velocidade 3600r/min 

Elevação 30m 26m 26m 30m 50m 

Dis tância  de Sucçã o 5m Max 8m Max 8m Max 8m 5m 

Fluxo 27m
3
/h 36 m

3
/h 60m

3
/h 96m

3
/h 35m

3
/h 

Tempo de trabalho 

contínuo 
2,5h 2,5h 2,5h 2,5h 2,5h 

 

Tipo PW80-26 GY50-55 XF50-63 PBH865-2 

Tamanho 560×440×450mm 520×420×470mm 505×385×425mm 520×415×430mm 

Diâmetro do tubo de 

entrada de água 
80mm 50mm 

50mm 
50mm 

Diâmetro do tubo de 

saída de água 
80mm 50mm 

50mm 
50mm 

Tipo de motor 6,5HP 6,5HP 6,5HP 6,5HP 

Potência 4,1 kW 4,1 kW 4,1 kW 4,1 kW 

Velocidade 3600r/min 

Elevação 26m 55m 63m 55m 

Distância de Sucção  8m 3m 3m 5m 

Fluxo 78m
3
/h 28,8 m

3
/h 37,8m

3
/h 60m

3
/h 

Tempo de trabalho 

contínuo 
2,5h 2,5h 2,5h 2,5h 
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10. Motor Série Gasolina e Querosene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem mostra: 

O botão de alteração tem duas posições. A posição 1 é para gasolina, e a posição 

2 é para querosene. 

Atenção: 

1. Mude o botão de alteração para a posição 1 cinco minutos antes de desligar 

a máquina para a próxima partida uma vez que a máquina demora mais para 

ser ligada com querosene. 

2. Caso não realize a alteração do botão para a posição 1 ao desligar a máquina, 

pressione o botão de óleo do carburador (para eliminar querosene), depois, 

mude o botão para a posição por 5 segundos, depois, feche o botão de óleo 

do carburador para dar partida na máquina. 

3. Durante a execução da máquina, a alternação para as posições e 1 e 2 

poderão ser mudadas a qualquer momento. 

Atenção: 

1. Dê partida na máquina apenas após ler as orientações. 

2. Mude o botão para a posição 2 depois que a máquina funcionar 

normalmente. 

Filtro de ar 

Tanque de combustível 

Arranque 

Botão de alteração 

posição 1 

posição 2 
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3. Mude o botão de alteração para a posição 1 cinco minutos antes de desligar 

a máquina. 

Orientação especial: 

Há um tanque na máquina usado tanto para gasolina quanto para querosene. 

Tome cuidado ao abastecer os dois combustíveis nele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetro tecnológico: 

Tipo NM2500 QMGZ80-30 

Tamanho 510×410×415mm 550×430×460mm 

Diâmetro do tubo de 

entrada de água 

50mm 80mm 

Diâmetro do tubo de saída 

de água 

50mm 80mm 

Tipo de Motor 168FB 168FB 

Potência 3,1 kW 3,1 kW 

Velocidade 3600r/min 3600r/min 

Elevação 27m 23m 

Distância de sucção 5m 4m 

Fluxo 32m
3
 /h

 
35m

3
 /h

 

Tempo de trabalho 

contínuo 
2,5h 2,5h 

 

silenciador 

Filtro de ar 

Vela de ignição 

Canal do querosene 

Canal da 

gasolina 
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Termo de garantia 

 

A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação 

aplicável nas seguintes condições: 

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal 

de venda do produto em questão. 

2.  O prazo de vigência da garantia é de 3 meses para uso profissional  e 

6 meses para uso residencial, contados a partir da data da emissão da 

nota fiscal. 

A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial 

(intensivamente) e se restringe exclusivamente à substituição e conserto 

gratuito das peças defeituosas do equipamento. 

 

Garanta sua garantia! 

Preencha corretamente o Certificado de Garantia do produto, pois sem este a 

garantia não será concedida. 

 

Regras gerais de garantia 

Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência 

técnica autorizada, pois a negligencia de uma imperfeição, por falta de aviso 

e revisão, certamente acarretará em outros danos, os quais não poderemos 

assistir e, também, nos obrigará a extinguir a garantia. É de responsabilidade 

do agente da assistência técnica a substituição de peças e a execução de 

reparos em sua oficina. O agente também será responsável por definir se os 

reparos e substituições necessários estão cobertos ou não pela garantia. 

 

Itens não cobertos pela garantia: 

1. Óleo lubrificante, bateria, graxa, combustíveis etc.; 

2. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o 

posto de assistência técnica. 

3. Danos causados por fenômenos da natureza; 

4. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros; 

5. Manutenções rotineiras, como: 
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5.1 Limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, 

ajustes, regulagens, etc.; 

5.2 Peças que requerem manutenção corriqueira, como: elemento de 

filtro de ar, vela de ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, 

lâmpadas, disjuntores, cabos e baterias; 

6.Peças de desgaste alto, como: rodas, câmaras de ar, amortecedores, discos de 

fricção, corrente, cora, rolamento, entre outros. 

7.Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em 

cromados, aplicação de produtos químicos (combustíveis ou produtos não 

recomendados pela NTS do Brasil), efeitos de maresia ou corrosão; 

8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado. 

9. Substituição do equipamento, motor ou conjuntos. 

10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado ao 

equipamento em razão da movimentação, transporte ou estocagem. 

11. Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento 

oriundo da instalação de componentes ou acessórios não recomendados pela 

NTS do Brasil. 

12. Danos causados pela oscilação da rede elétrica. 

13. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi criado. 

 

Atenção: 

Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e componentes 

em razão do desgaste natural. Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças 

que comprovadamente apresentarem defeito de fabricação ou fadiga anormal de 

material. 
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Extinção da garantia: 

A garantia será automaticamente extinta se: 

1. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas; 

2. O equipamento não for usado adequadamente (sobrecargas, acidentes 

etc.) 

3. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não 

apresentado no manual de instruções. 

4. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do 

Brasil. 

5. O tipo de combustível ou lubrificante especificados não forem 

utilizados, misturado incorretamente (motores de 2 tempos). 

6. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não 

fornecidas pela NTS. 

7. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização 

da NTS do Brasil. 

8. O prazo de validade estiver expirado. 

9. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou 

de uso intensivo. 
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IMPORTANTE 

Guarde este Certificado em local seguro, apresentando-o junto com a nota fiscal 

de compra quando necessitar de assistência técnica. 

Eventuais despesas de transporte entre domicilio e Assistência Técnica e outras 

que se façam necessárias correrão por conta do cliente/usuário do produto. 

Exija do seu revendedor o completo preenchimento deste certificado. 

Ao solicitar peças de reposição, informe sempre o modelo de seu equipamento. 

O tempo de garantia descrito na seção Termo de Garantia do Manual de 

Instruções se limita ao primeiro proprietário, o qual devera comprovar esta 

condição com a exibição da nota fiscal de compra devidamente preenchida e 

sem rasuras. 

As substituições ou reparos feitos durante o período de garantia não acarretam a 

prorrogação do prazo de validade da mesma, sendo esta contada sempre a partir 

da data de compra. 

 

Importado e distribuído por: 

NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E 

FERRAMENTAS LTDA. 

 

 


