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MANUAL DE INSTRUÇÕES 

Motosserra a Gasolina 

(MN4100/MN4600/MN5300/MN6000)

 

 

ATENÇÃO: A fim de evitar acidentes, por favor, leia atentamente às 
instruções de operação antes de utilizar este produto. Por favor, conserve 
este manual para referência futura. As imagens contidas neste manual são 
meramente ilustrativas e podem variar de acordo com seu modelo. 
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ATENÇÃO  

Conforme a legislação em vigor, o IBAMA obriga que todo proprietário de Motosserra 
tenha uma Licença para Porte e Uso de Motosserras (Lei 7803/89).  
Consulte: www.ibama.gov.br 

 

INTRODUÇÃO 

Obrigado por adquirir um produto NAGANO. Com operação e manutenção adequadas, 
ele lhe fornecerá um desempenho longo e satisfatório. Para fazer melhor uso de sua 
motosserra, ASSEGURE-SE de familiarizar-se com TODO o conteúdo deste Manual do 
Usuário antes de operar e realizar serviços de manutenção em seu equipamento. Caso 
necessite de manutenção, peças de reposição ou análise de garantia, por favor, dirija-se 
a uma Assistência Técnica Autorizada ou entre em contato com o distribuidor mais 

próximo. 

 

 

 SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR 

Instruções de avisos e possíveis pontos críticos de preocupação com a segurança 

contidas neste manual estão marcados com o símbolo , e que devem ser 
observados e levados em consideração para evitar possíveis ferimentos graves no corpo, 
e por este motivo, solicitamos que leia atentamente todas essas instruções e siga-as 
corretamente. 

 

  NOTAS SOBRE OS TIPOS DE AVISOS DESTE MANUAL 

 

 
Esta marca indica que as instruções devem ser seguidas para evitar 
acidentes que possam gerar graves ferimentos e inclusive a morte. 

 
Esta marca indica que as instruções devem ser seguidas, ou o 
manuseio inadequado pode levar a danos, avarias ou falha mecânica. 

 
Esta marca indica sugestões ou direcionamentos úteis para a 
utilização deste produto. 

 

CUIDADOS COM A SEGURANÇA 

A melhoria contínua faz parte da filosofia da NAGANO. Como resultado, modificações no 

produto, especificações e procedimentos são feitos regularmente e podem estar 

divergentes com o equipamento.  

As instruções contidas neste manual possuem informações críticas, que garantem a 

segurança do operador e a de terceiros contra acidentes, além de uma correta utilização 

e proteção do equipamento contra avarias. Siga sempre essas instruções para operar 

OBSERVAÇÃO  

IMPORTANTE  

CUIDADO  

http://www.ibama.gov.br/
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sua motosserra NAGANO de forma segura e eficaz. 

Não permita que crianças ou adultos não habilitados e não qualificados operem o 

equipamento. Antes de operar, verifique o estado do equipamento, procure por 

rachaduras, vazamentos, parafusos frouxos ou faltantes, ou qualquer outra avaria. Use o 

equipamento somente após realizar as revisões necessárias. 

 

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO 

Este motosserra não foi projetada para uso prolongados, pesados e contínuos. A 

máquina realizará um trabalho melhor e mais seguro quando utilizada para a aplicação à 

qual foi projetada. Não utilize a motosserra para propósitos nos quais esta não foi 

projetada. Por exemplo: não utilize a motosserra para cortar plásticos ou materiais para 

construção. 

 

RECOMENDAÇÕES 

Ler o manual de instruções 

Verificar se o equipamento está em condições de uso 

Manter a entrada de ar do motor limpa 

Manter a corrente apropriadamente esticada e os dentes bem afiados 

Inverter o sabre a cada 5 horas de uso para assegurar um desgaste uniforme 

Manter os trilhos e canais de lubrificação do sabre limpos 

Utilizar apenas óleo novo, não aproveitar óleo queimado ou sujo 

Efetuar a pane seca após seu devido uso 

Utilize a motosserra apenas para serviços a qual foi projetada, isso irá garantir uma vida 

longa útil e um trabalho seguro. 
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1. LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS 

 
1. Alavanca do freio de 
segurança 

2. Partida manual 3. Filtro de ar     

4. Botão do afogador 5. Trava do gatilho 6. Empunhadura traseira 

7. Alavanca do acelerador 8. Interruptor do motor 9. Tanque de combustível 

10. Tanque de óleo 11. Empunhadura principal 12. Corrente   

13. Sabre 14. Capa protetora  

 

 ETIQUETAS DE ADVERTÊNCIA NESTA MÁQUINA 
 

(1) Leia este manual do 
proprietário antes de 
operar o equipamento.  

(2) Aviso! o ricochete é 
perigo 

 

(3) Use proteção para 
cabeça, olhos e 
orelhas.  

(4) Aviso/Atenção 

 

(5) Use a motosserra com 
as duas mãos 

 

  

 

 
Se as etiquetas de aviso descascaram ou se tornaram sujas e sua leitura ficou prejudicada, 
você deve entrar em contato com o revendedor do produto e solicitar novos selos e fixá-los nos 
locais necessários. 

 

 
Nunca remodele o produto. Não garantimos a máquina, se você utilizar um produto 
remodelado ou se não observar o uso correto do equipamento e descrito neste manual. 

CUIDADO  

IMPORTANTE  
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2. SÍMBOLOS DE ADVERTÊNCIA NESTA MÁQUINA 

 

Para a manutenção e operação segura deste equipamento, os símbolos são gravados 
em relevo sobre a máquina. De acordo com estas observações, por favor, tenha cuidado 
para não cometer nenhum erro. 

(a) A porta para reabastecimento da "GASOLINA MISTURADA"  

Posição: tampa do tanque de combustível 

(b) (b). A porta para reabastecimento do "ÓLEO DA CORRENTE" 

Posição: tampa do óleo 

(c) A indicação relacionada ao interruptor. Gire o interruptor do motor 
na direção "O" (PARAR), o motor irá parar. 

Posição: traseira esquerda do equipamento 

(d) A indicação relacionada ao afogador.      , 

Puxando o botão do afogador, ele fecha. 

Posição: traseira direita do equipamento 

(e) A indicação relacionada à porca de ajuste de óleo da corrente. 

direção "MIN" ocorre à diminuição do fluxo de óleo 

direção "MAX" ocorre o aumento do fluxo de óleo 

Posição: parte inferior do lado da embreagem 

(f) A posição da agulha-H 

A posição da agulha-L 

A posição do parafuso de ajuste da marcha lenta 

Posição: traseira esquerda do equipamento 

 

 

 

 

 
 

 

3. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 
 ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA 

a. Leia este manual do proprietário cuidadosamente, a fim de compreender como 
operar este equipamento corretamente. 

b. Você nunca deve utilizar este produto quando estiver sob a 
influência de álcool, se sofrer de cansaço ou falta de sono, quando 
estiver sonolento devido ao uso de medicação para gripe, ou em 
qualquer outro momento, se existir a possibilidade de que seu 
discernimento ser prejudicado ou você não ser capaz de operar o 
equipamento corretamente e de forma segura. 
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c. Evite a execução do motor em locais fechados. Os gases do escapamento 
contêm monóxido de carbono que é prejudicial à saúde. 

d. Nunca utilize o produto em circunstâncias como as descritas 
abaixo: 

1. Quando o piso estiver escorregadio ou quando existirem 
outras condições que não possibilitem manter uma 
postura firme 

2. À noite, às vezes com forte névoa, ou em quaisquer 
outras ocasiões em que seu campo de visão pode ficar limitado e que 
seria difícil de obter uma visão clara da área de trabalho. 

3. Durante as tempestades (com ou sem raios), com ventos 
fortes ou em quaisquer condições meteorológicas que 
podem tornar este produto perigoso. 

e. Ao utilizar este produto pela primeira vez, aprenda a 
manuseá-lo através de um trabalhador/instrutor qualificado. 

f. Falta de sono, cansaço ou exaustão física resulta em uma menor atenção no 
trabalho, e isto por levar a acidentes e lesões.  

Limite à quantidade de tempo de uso contínuo da máquina, para algo em torno 
de 10 minutos por sessão e descanse entre 10~20 minutos entre as sessões 
de trabalho. Tente manter a quantidade de horas de trabalho realizado em um 
único dia em 2 horas ou menos. 

g. Certifique-se de manter este manual sempre à mão para que você possa 
consultá-lo assim que surgir alguma dúvida. 

h. Certifique-se sempre de incluir este manual quando for vender, emprestar ou 
transferir a propriedade deste produto. 

i. Nunca permita que crianças ou qualquer pessoa incapaz de compreender 
plenamente as instruções contidas neste manual utilize este produto. 

 

 ROUPAS E EQUIPAMENTO DE TRABALHO 

 
a. Ao utilizar este produto, você deve estar vestido 

adequadamente e usar os equipamentos de proteção como 
segue abaixo. 

(1) Capacete 

(2) Óculos de proteção ou protetor de rosto 

(3) Luvas grossas 

(4) Botas com solado antiderrapante 

(5) Protetores auriculares 

 

b. E você deve levar com você. 

1. Ferramentas anexadas e arquivos. 

2. Combustível e óleo de corrente devidamente reservados. 

3. Objetos de alerta para sua área de trabalho (Corda, sinais de alerta) 

4. Apito (para emergência ou colaboração) 

5. Machado ou serra (para remoção de obstáculos) 
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c. Nunca utilize o produto quando estiver vestindo calças com bainhas soltas, 
quando usar sandálias, ou quando estiver descalço 

 

 AVISO! CONSIDERANDO O MANUSEIO DE COMBUSTÍVEL 
a. O motor deste produto é projetado para funcionar com um combustível misto 

que contém gasolina altamente inflamável. Nunca armazene o combustível em 
latas ou encha o tanque de combustível em local onde houver uma caldeira, 
fogueira, faíscas elétricas ou de solda, ou qualquer outra fonte de calor ou fogo, 
que pode incendiar o combustível. 

b. Fumar é extremamente perigoso, enquanto estiver com o produto em 
funcionamento ou recarregar o seu tanque de combustível. Certifique-se de 
manter os cigarros longe do produto em qualquer momento. 

c. Quando voltar a reabastecer, sempre desligue o motor 
primeiro e tome cuidado, certificando-se que não há faíscas ou 
chamas ao redor ou em qualquer lugar nas proximidades. 

d. Se houver algum derramamento de combustível durante o 
reabastecimento, use um pano seco para limpar a área antes 
de ligar o motor novamente. 

e. Após o reabastecimento, rosqueie a tampa de combustível 
firmemente no tanque e leve o produto para um local afastado, ao menos 3m, 
de onde ele foi reabastecido, antes de ligar o motor. 

 ANTES DE ACIONAR O MOTOR 
 Verificar o local de trabalho, o objeto de corte e a direção de corte. 

Se houver obstáculo, remova-o. 

 Nunca comece a cortar até que você tenha uma área de trabalho clara, com 
base segura e uma rota de fuga planejada a partir da queda da árvore. 

 Tenha cuidado e mantenha os transeuntes e os animais fora da área de 
trabalho, cuja distância é de 2,5 vezes a do objeto de corte. 

 Inspecione a máquina para verificar peças desgastadas, soltas ou danificadas. 
Nunca opere uma máquina danificada, incorretamente ajustada, ou que não 
estiver completamente e firmemente montada. Certifique-se que a motosserra 
para o seu movimento quando o gatilho do controle de aceleração for liberado. 

 AO ACIONAR O MOTOR 
 Sempre segure a máquina firmemente com ambas as mãos quando o motor 

estiver em funcionamento. Use firmemente com o polegar e os dedos 
circundando as alças. 

 Mantenha todas as partes do seu corpo longe da máquina quando o motor 
estiver funcionando. 

 Antes de dar a partida, certifique-se de que a motosserra não está em contato 
com nada. 

 OPERAÇÃO 
 Mantenha as alças secas, limpas e livres de mistura de óleo ou combustível. 

 Nunca toque o silenciador, a vela de ignição ou quaisquer 
outras partes metálicas do motor enquanto ele estiver em 
funcionamento ou imediatamente após sua parada. Isso 
pode resultar em graves queimaduras ou choque elétrico. 
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 Mantenha cuidado extremo ao cortar arbustos pequenos e mudas porque o 
material fino pode prender na motosserra e ser ricocheteado na sua direção 
ou tirá-lo do seu equilíbrio. 

 Quando cortar um galho que está tensionado, esteja alerta 
e tome cuidado para não ser atingido quando este galho 
se soltar. 

 Verifique se a árvore tem galhos mortos que poderiam cair 
durante o corte. 

 Sempre desligue o motor antes de colocá-lo para baixo. 

 

 

 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA DE RICOCHETE PARA 
OPERADORES DA MOTOSSERRA 

 
 O ricochete pode ocorrer quando a ponta da barra-guia toca um objeto, ou quando 

a madeira fecha e prende a corrente da serra no corte. O contato com a 
extremidade em alguns casos pode causar uma reação inversa e rápida, 
ricocheteando a barra-guia para cima e contra o operador. Prender a corrente na 
parte superior da barra-guia pode empurrá-la rapidamente para trás e em direção 
ao operador. Qualquer uma destas reações pode causar a perda do controle da 
serra, resultando em ferimentos pessoais graves. 

 Não dependa ou confie exclusivamente nos dispositivos de segurança embutidos 
em sua serra. Como operador da motosserra, você deve tomar diversas medidas a 
fim de manter os trabalhos de corte livre de acidentes ou lesões, 

(1) O entendimento básico do ricochete pode reduzir ou eliminar o elemento 
surpresa. A surpresa repentina contribui para os acidentes. 

(2) Mantenha a motosserra firme com as duas mãos, a mão direita sobre a 
empunhadura traseira, e a mão esquerda na alça da frente, quando o motor 
estiver em funcionamento. Utilize uma pegada firme com os polegares e os 
dedos circundando as alças da motosserra. Segurar com firmeza irá ajudar a 
reduzir o ricochete e manter o controle da serra. 

(3) Certifique-se de que a área em que você está cortando está livre de obstruções. 
Não deixe que a extremidade da barra-guia entre em contato com uma tora, 
galhos, ou qualquer outra obstrução que poderia ser atingida enquanto você 
estiver operando a motosserra. 

(4) Corte com a velocidade do motor alta. 

(5) Nunca debruce ou corte acima da altura do ombro. 

(6) Siga as instruções de manutenção e afiação do fabricante para a motosserra. 

(7) Só use barras e correntes de substituição especificadas pelo fabricante ou 
equivalentes. 

 MANUTENÇÃO 
 A fim de manter seu produto sempre em bom funcionamento, realize a 

manutenção e operações de controle descritas neste manual em intervalos 
regulares. 

 Sempre se certifique de desligar o motor antes de executar qualquer 
manutenção ou a verificação de procedimentos. 

CUIDADO!  
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As partes metálicas alcançam altas temperaturas, mesmo após a 
parada imediata do motor. 

 Deixe toda a manutenção que não esteja listada neste Manual 
do Proprietário para a assistência técnica competente. 

 TRANSPORTE 
 Sempre carregue a unidade com o motor parado, a barra-guia coberta com o 

protetor e o silencioso longe de seu corpo. 

 

4. INSTALANDO A BARRA-GUIA DA MOTOSSERRA 
 

Um pacote de unidade de serra padrão contém os itens relacionados abaixo, como 
ilustrado em (F1) 

(1) Unidade de potência 

(2) Barra protetora 

(3) Barra-guia 

(4) Motosserra 

(5) Chave de vela 

(6) Chave de fenda para ajuste do carburador 

(7) Parafusos de montagem e dentado 

 

 

 

Abra a caixa e instale a barra-guia e a corrente 
na unidade de potência como segue: 

 

 
A corrente tem bordas muito afiadas. Use luvas grossas para sua segurança. 

1. Puxe a proteção em direção à alça dianteira para verificar se a trava da corrente não 
está com as porcas frouxas e remova a tampa da 
corrente. 

2. Instale a ponta anexada à unidade de potência. 

3. Guie a corrente para a roda dentada enquanto fixa a 
corrente da serra em torno da barra-guia, monte a  
barra-guia na unidade de potência. Ajuste a posição da 
porca de tensão da corrente na tampa da corrente no 
orifício inferior da barra-guia. (F2) 

 

 

(8) Orifício 

(9) Porca de tensão 

(10) Tampa da corrente 

 

CUIDADO  

CUIDADO  
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Preste atenção na direção correta da corrente da serra. (F3) 

 

(1) Direção do movimento 

1. Coloque a tampa da corrente na unidade de 
potência e aperte as porcas manualmente. 

2. Enquanto segura a ponta da barra, ajuste a 
tensão da corrente, girando o parafuso de tensão 
até que as cintas de fixação toquem o lado 
inferior do trilho da barra-guia. (F4)  

3. Aperte as porcas de forma segura com a ponta 
da barra retida (1 2-1 5 Nm). Em seguida, 
verifique a rotação suave e a tensão adequada da corrente, enquanto 
movimenta-a com a mão. Se necessário, faça isso com a tampa da corrente um 
pouco frouxa. 

4. Aperte o parafuso de tensão. 

(2) Frouxo 

(3) Apertado 

(4) Parafuso de tensão 

 

 
Uma corrente nova aumentará seu comprimento no início de seu uso. Verifique e ajuste a 
tensão com frequência, pois uma corrente frouxa pode facilmente descarrilar ou causar 
um desgaste rápido entre ela e a barra-guia. 

5. COMBUSTÍVEL E ÓLEO DA CORRENTE 
 COMBUSTÍVEL 
Misturar uma gasolina regular (com chumbo ou sem 
chumbo, sem álcool) e um óleo de motor de qualidade 
comprovada para motores de 2 tempos e refrigerados a 
ar. 

 

Relação da mistura recomendada: 

Condição Gasolina / 
Óleo 

Até 20 horas de uso 20:1 

Após 20 horas de uso 25:1 

 

Litros de gasolina 1 2 3 4 5 

Óleo 2 tempos 40 80 120 160 200 

 

 
 Mantenha as chamas afastadas da área onde o combustível estiver armazenado ou 

for manipulado. 

CUIDADO  

OBSERVAÇÃO  

OBSERVAÇÃO  

Gráfico de Mistura 25:1  
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 Somente misture e armazene o combustível em um recipiente recomendado. 

 
A maioria dos problemas de motor são causados, direta ou indiretamente, pela 
quantidade de combustível utilizado na máquina. Tenha um cuidado especial para não 
misturar um óleo de motor para motores de 4 tempos. 

 

 ÓLEO DA CORRENTE 
 

Use óleo de motor SAE# 10W-30 durante todo o ano ou SAE#30-#40 
no verão e SAE#20 no inverno. 

 

 
Nunca utilize óleo desperdiçado ou reaproveitado pois pode causar danos à bomba de 
óleo. 

6. FUNCIONAMENTO DO MOTOR 
 

 

 
 

 

 

OBSERVAÇÃO  

OBSERVAÇÃO  
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 ACIONAMENTO DO MOTOR 
1. Encha os tanques de combustível e de óleo respectivamente, tanque de óleo no 

(10), tanque de combustível em (9) e aperte as tampas firmemente.(F7) 

2. Coloque o interruptor do motor (8) para a posição "I". (F8) 

3. Puxe o botão do afogador (6), o afogador girará para a posição fechada (F9).  

4. Segurar a motosserra no chão, puxe o acionador de partida (2) vigorosamente. 
Em seguida, segure a alavanca do acelerador (7) com a trava do gatilho (5), e o 
afogador girará para a posição aberto. Solte a alavanca do acelerador (7) ou a 
trava do gatilho (5) e o motor ficará livre (F10) 

(1) proteção dianteira 

(2) acionador de partida 

(3) botão do afogador 

(4) trava do gatilho 

(5) empunhadura traseira 

(6) alavanca do acelerador 

(7) interruptor do motor 

(8) tanque de combustível 

(9) tanque de óleo 

5. Puxando o botão do afogador para a posição fechado. (F11) 

6. Puxe o acionador de partida novamente até que o motor ligue. (F12) 

7. Para parar a motosserra depois do trabalho, você pode girar manualmente a 
proteção frontal para baixo (1) até a barra-guia. 

 
Quando reiniciar imediatamente após a parada do motor, deixe o botão do afogador na 
posição aberta 

4. Enquanto segura a motosserra no chão, puxe o acionador de partida vigorosamente. 
(F11) 

1 - Não ligue o motor enquanto estiver segurando a motosserra com apenas uma 
mão. A corrente pode tocar no seu corpo. Isto é muito perigoso. 

5. Quando o motor estiver aceso, empurre o botão do afogador e puxe o acionador de 
partida novamente para ligar o motor 

6. Deixe o motor aquecer com a alavanca do acelerador levemente puxada. 

 

 
Mantenha-se afastado da corrente da serra, ela começará a rodar quando fizer o 
arranque do motor. 

 

 CHECANDO O SUPRIMENTO DE ÓLEO 
Após a partida no motor. deixe a corrente roda com uma velocidade média e veja se o 
óleo da corrente está espalhando, como mostrado na figura. (F13) 

(1) Óleo da corrente 

O fluxo de óleo da corrente pode ser alterado através da inserção de uma 
chave de fenda no orifício na parte inferior do lado da embreagem. Ajustar de 
acordo com as suas condições de trabalho (F14) 

(2) Ajustador 

OBSERVAÇÃO  

CUIDADO  
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O tanque de óleo vai esvaziando enquanto o combustível é consumido. Não se esqueça 
de encher o tanque de óleo toda vez quando reabastecer a unidade. 

 

 AJUSTE DO CARBURADOR (F14) 
O carburador vem ajustado de fábrica, mas pode 
exigir ajustes devido à mudança em suas condições 
de funcionamento. Antes de ajustar o carburador, 
certifique-se que forneceu filtros de ar/combustível 
limpo e fresco, misturado corretamente. Ao ajustar, 
siga as seguintes etapas: 

 

 
Assegure-se em ajustar o carburador com a barra da 
corrente fixada 

1. Pare o motor e parafuse ambas as agulhas H e 
L.  Nunca force. Em seguida, ajuste-os novamente com o número de voltas iniciais 
como mostrado abaixo. 

agulha H:  13/8 

agulha L:  11/4 

2. Ligue o motor e deixe-o aquecer com a metade da aceleração. 

3. Gire a agulha L lentamente para a direita até encontrar uma posição onde a 
velocidade da marcha lenta é máxima e, em seguida, volte o ajuste à agulha em um 
quarto (1/4) no sentido anti-horário. 

4. Gire o parafuso de ajuste da marcha (T) para a esquerda até que a corrente da serra 
não rode. Se a marcha estiver muito lenta, gire o parafuso no sentido horário. 

5. Faça um teste de corte e ajuste a agulha H para a melhor potência de corte e não 
para a velocidade máxima. 

(1) agulha L: 

(2) agulha H: 

(3) parafuso de ajuste da marcha lenta 

 MECANISMO ANTI-CONGELAMENTO DO CARBURADOR 
Operar a motosserra em temperaturas de 0-50 ° C em épocas de alta umidade, pode 
resultar na formação de gelo dentro do carburador, e isso, por sua vez, pode reduzir a 
potência do motor ou o motor não funcionar suavemente. Este produto foi concebido em 
conformidade com uma escotilha de ventilação atrás da tampa do filtro de ar, a fim de 
permitir que o ar quente seja direcionado ao motor e desse modo evite que o 
congelamento ocorra. Em circunstâncias normais o produto deve ser utilizado no modo 
de funcionamento normal, ou seja, no modo ao qual ele foi definido no momento de sua 
expedição. No entanto, quando existe a possibilidade de ocorrer esse congelamento, o 
equipamento deve ser configurado a operar no modo anti-gelo antes de sua utilização.  
(F16) 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO  

OBSERVAÇÃO  
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 COMO ALTERNAR ENTRE OS MODOS DE OPERAÇÃO (F1) 
 

1. Gire o interruptor do motor para desligá-lo. 

2. Remova a tampa do filtro de ar da cobertura do 
cilindro. 

3. Solte um parafuso e retire a tela na parte traseira 
da tampa do filtro de ar. 

4. Recoloque o lado direito da tela à esquerda, 
portanto, a placa anti-gelo está à direita. Reinstale 
a cobertura. 

(1) Cobertura do filtro de ar 

(2) Placa anti-gelo 

(3) Parafuso 

(4) Modo de funcionamento normal 

(5) Modo anti-gelo 

(6) Tela 

 
O uso continuo do produto em modo anti-congelamento, mesmo quando a temperatura 
aumentar e tiver retornado ao normal, pode resultar em falha do motor ao iniciar ou na 
sua falha ao operar em velocidade normal e, por essa razão, você deve sempre voltar o 
equipamento para o seu funcionamento normal, se não houver mais perigo de ocorrer o 
congelamento. 

Ao utilizar a serra com o modo anti-gelo, frequentemente, verifique a tela e mantenha-a 
limpa do pó de serra. 

 TRAVA DA CORRENTE 
Esta máquina está equipada com um sistema de trava 
da corrente automático, que irá parar a rotação de 
corrente após a ocorrência de um ricochete, enquanto 
estiver na operação de corte. A trava é operada 
automaticamente pela força inercial que atua sobre o 
peso colocado na proteção frontal. Esta trava também 
pode ser operada manualmente, com a proteção 
dianteira voltada para a barra-guia. (F16A) 

Para liberar a trava, puxe a proteção dianteira em 
direção à alça dianteira até ouvir o som de um "clique". 

 
Certifique-se de confirmar a operação da trava na inspeção diária 

Como confirmar 

(1) Desligue o motor. 

(2) Segure a motosserra horizontalmente, solte sua mão da 
alça dianteira, bata a ponta da barra-guia em um tronco ou 
em um pedaço de madeira e confirme a operação da trava.  
Nível de funcionamento varia conforme o tamanho da 
barra.  (F17) 

 

 

ATENÇÃO  

CUIDADO  
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Caso a trava não seja eficaz, peça por nossa assistência na inspeção e reparação. O 
motor, se estiver funcionando em alta velocidade com a trava acionada, aquece a 
embreagem, causando problemas. Quando a trava é operada enquanto estiver em 
funcionamento, imediatamente solte os dedos da alavanca do acelerador e mantenha o 
motor em marcha lenta. 

 

 

 

 PARADA DO MOTOR 
1. Solte a alavanca do acelerador para permitir que o motor fique em marcha lenta 

por alguns minutos. 

2. Coloque o interruptor na posição  "O" (PARADA). (F18) 

(1) Interruptor do motor (8) 

 

7. SERRANDO 

 
Antes de prosseguir com o seu trabalho, leia a seção "Para uma operação segura". 
Recomenda-se primeiro a prática da serração. Isso também irá ajudá-lo a se acostumar 
com seu equipamento. 

 Siga sempre as normas de segurança. A motosserra só deve ser utilizada para 
cortar madeira. É proibido cortar outros tipos de materiais. Vibrações e ricochetes 
variam de acordo com os diferentes tipos de materiais e se os regulamentos das 
normas de segurança não forem respeitados. Não utilize a motosserra como uma 
alavanca para levantar, mover ou dividir objetos. Não travá-la sobre suportes fixos. 
É proibido rebocar ferramentas ou aplicações que não às especificadas pelo 
fabricante. 

 Não é necessário forçar a serra para o corte. Aplicar apenas uma leve pressão 
enquanto o motor estiver em funcionamento e em plena 
aceleração. 

 Quando a corrente ficar presa no corte, não tente 
puxá-la com força, utilize um calço ou uma alavanca 
para abrir o caminho. 

 

 PROTEÇÃO CONTRA RICOCHETE (F19) 
 Esta serra está equipada com uma  trava de corrente 

que vai pará-la em caso de ricochete se estiver 

CUIDADO  
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operando corretamente. Você deve verificar o funcionamento da trava de corrente 
antes de cada utilização, colocando a serra em funcionamento por 1-2 segundos 
em plena aceleração e empurrando a proteção manual dianteira para frente. A 
corrente deve parar imediatamente com o motor em velocidade máxima. Se a 
corrente ficar lenta ou não parar, substitua a lona do freio e o tambor de embreagem 
antes de usar. 

 É extremamente importante que a trava da corrente seja verificada para o 
funcionamento adequado antes de cada utilização da motosserra, e que a corrente 
esteja afiada, a fim de manter o nível de segurança e proteção do ricochete. 
Remoção dos dispositivos de segurança. Manutenção inadequada, ou substituição 
incorreta da barra ou da corrente, pode aumentar o risco de ferimentos graves 
devido ao ricochete. 

 

 CORTANTE UMA ÁRVORE (F20) 
1. Decida a direção de corte levando em consideração o 

vento, a inclinação da árvore, localização de galhos 
pesados, facilidade do trabalho depois do corte e 
outros fatores. 

2. Ao limpar a área ao redor da árvore, organize um bom 
ponto de apoio e uma rota de fuga. 

3. Faça um entalhe de direção de um terço do tamanho 
no lado do corte da árvore. 

4. Faça um corte de derrubada do lado oposto do entalhe 
e a um nível ligeiramente superior ao seu fundo. 

 
Quando você cortar uma árvore, certifique-se de avisar seus vizinhos trabalhadores do perigo. 

(1) Entalhe de direção 

(2) Corte de derrubada 

(3) Direção do corte 

 Picagem e desgalhamento 

 
Sempre se certifique de seu ponto de apoio. Não fique de pé na tora. 

 Esteja alerta para o rolamento de um tronco cortado, especialmente quando se trabalha 
em um aclive, fique sempre do lado superior (na subida) do tronco. 

 Siga as instruções no "Para uma operação segura" para evitar o ricochete da serra. 

 

Antes de iniciar o trabalho, verifique o sentido da força de 
flexão dentro do tronco que será cortado. Sempre termine o 
corte do lado oposto da direção da flexão a fim de impedir que 

a barra-guia fique presa no 
corte. 

 

Um tronco caído no chão (F21) 

Serrar metade para baixo, em seguida, rolar o tronco e cortar do 
lado oposto. 

 

 

CUIDADO  
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Um tronco suspenso fora do terreno (F22) 

Na área A, a serra um terço a partir do fundo e termine serrando para baixo a partir do topo. Na 
área B, serra um terço abaixo do topo e termine serrando do fundo. 

 

 

 

 

Cortando galho da árvore caída (F23) 

Primeiro verifique para qual lado o galho está dobrado. 

Então faça o corte inicial do lado dobrado e termine serrando 
do lado oposto. 

 

 
Esteja alerta para o efeito mola ao cortar galhos. 

 

Poda de árvore plantada (F24) 

Cortado a partir do fundo, finalizado abaixo do topo 

 
 Nunca use um ponto de apoio instável ou escada. 

 Não se estique muito. 

 Nunca corte acima da altura do ombro. 

 Sempre utilize as duas mãos para segurar a serra 

 

8. MANUTENÇÃO 
Antes de limpar, inspecionar ou reparar o seu aparelho, 
certifique-se de que o motor esteja parado e frio. 
Desconecte a vela de ignição para evitar um arranque 
acidental. 

 MANUTENÇÃO APÓS CADA 
UTILIZAÇÃO 
1. Filtro de ar 

Pó sobre a superfície de limpeza pode ser 
removido batendo um pano contra sua 
superfície. Para limpar a sujeira em 
encaixes, dividir o limpador em metades e 
escova em gasolina. Ao usar ar comprimido, 
que soprar do interior. (F25) 

 

 

 

2. Porta de lubrificação 

Desmonte a barra-guia e verifique se o pote de lubrificação está entupido. 
(F26) 

CUIDADO  
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3. Barra-guia 

Quando a barra-guia é desmontada, remova a poeira da serra na ranhura da 
barra e da porta de lubrificação. (F27) 

 

 

 

Lubrificar a extremidade da roda dentada da porta de 
alimentação na ponta da barra. (F28) 

(1) Porta de lubrificação 

(2) Porta de engraxe 

(3) Roda dentada  

 

4. Outros 

Verificar se há vazamento de combustível, fixações soltas e danos nas 
principais peças, especialmente as juntas das alças e montagem da 
barra-guia. Caso sejam encontrados quaisquer defeitos, certifique-se de 
repará-los antes de operar novamente. 

 

 PONTOS DE SERVIÇO PERIÓDICO 
1. Aletas do cilindro 

Entupimento por poeira, entre as aletas 
do cilindro causará superaquecimento do 
motor. Periodicamente, verifique e limpe 
as aletas do cilindro após remover o filtro 
de ar e a tampa do cilindro. Ao instalar a 
tampa do cilindro, certifique-se de que os 
fios do interruptor e os anéis estão 
posicionados corretamente. (F29) 

 

 
Certifique-se de bloquear o orifício da entrada 

de ar 

2. Vela de ignição (F30) 

Limpe os elétrodos com uma escova de 
aço e arrume a folga de 0,65mm 
conforme for necessário. 
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3. Roda dentada ( F31 ) 

Verifique se existem rachaduras e 
desgaste excessivo, que pode interferir 
com a movimentação da corrente. Se o 
desgaste for encontrado, substituí-la por 
uma nova. Nunca fixe uma corrente nova 
em uma roda dentada gasta, ou uma 
corrente gasta em uma roda dentada 
nova. 

(1) Roda dentada 

(2) Rolamento de agulhas 

(3) Tambor de embreagem 

(4) Espaçador 

(5) Sapata da embreagem 

4. Filtro de Combustível 

Desmontar o filtro e lavar com gasolina ou substituir por um novo, se 
necessário. 

5. Filtro de óleo 

Desmontar o filtro e lavar com gasolina ou substituir por um novo, se 
necessário. 

6. Amortecedores dianteiro e traseiro 

Substituir se peça aderente estiver descascada ou rachaduras são 
observadas na parte de borracha. 

 

9. MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA E DA BARRA-GUIA 
 CORRENTE DA SERRA 

 
É muito importante para uma suave e segura operação, manter as lâminas de corte 
sempre afiadas. 

Suas lâminas devem ser afiadas quando: 

 Serragem torna-se pó. 

 Você precisa de força extra para serrar. 

 A forma do corte não vai em linha reta. 

 Aumento da vibração. 

 Aumento do consumo de combustível 

 

Padrões de configuração do cortador: 

 
 Antes do corte: 

 Certifique-se a corrente da serra está bem fixa 

 Certifique-se de que o motor está parado 

 Use uma lima redonda do tamanho apropriado para sua corrente 

CUIDADO  
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Tipo de corrente: 2.VB 

Tamanho da lima: 3/16 pol. (4.76mm) 

 

Coloque sua lima no cortador e empurre para frente. Mantenha a 
posição da lima, conforme ilustrado. (F32) 

 

 

Depois que cada cortador estiver 
definido, verifique o medidor de 
profundidade e lime-o para o nível 
adequado como ilustrado. (F33) 

 

 

 

 

 

 
Certifique-se de arredondar a borda dianteira para reduzir a 
possibilidade de ricochete ou quebra da sinta de fixação. 

(1) Medidor de profundidade adequado 

(2) Fazer o ressalto redondo 

(3) Padrão do medidor de profundidade 

 

Certifique-se de que cada cortador tem o mesmo comprimento 
e ângulos de borda como ilustrado (F34) 

 

(4) Comprimento de corte 

(5) Ângulo de corte 

(6) Ângulo da chapa lateral 

(7) Ângulo de corte da placa superior 

 

 

 BARRA-GUIA 
 Reverter a barra ocasionalmente para evitar o desgaste 

parcial. 

 O trilho da barra deve ser sempre um quadrado.  

Verifique se há desgaste.do trilho da barra.  Aplica uma 
régua na barra e no exterior do cortador. Se observar uma 
folga eles o trilho está normal. Caso contrário, o trilho está 
desgastado. A barra precisa ser corrigida ou substituída. 
(F35) 

(1) Régua 

(2) Folga 

(3) Sem folga 

Inclinação da corrente  

CUIDADO  
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10. ESPECIFICAÇÕES 

 

 

Modelo de 

motosserra 
NM-4100 NM-4600 NM-5300 NM-6000 

2 Combustível 

Mistura t 

Gasolina 

25:Óleo de dois 

tempos l ) 

Mistura t 

Gasolina 

25:Óleo de dois 

tempos l ) 

Mistura t 

Gasolina 

25:Óleo de dois 

tempos l ) 

Mistura t 

Gasolina 

25:Óleo de dois 

tempos l ) 

3 

Capacidade 

do tanque de 

combustível 

550ml 550ml 550ml 550ml 

4 
Óleo da 

corrente 

Óleo de Motor 

SAE#10W-30 

Óleo de Motor 

SAE#10W-30 

Óleo de Motor 

SAE#10W-30 

Óleo de Motor 

SAE#10W-30 

5 

Capacidade 

do tanque de 

óleo 

260ml 260ml 260ml 260ml 

6 
Deslocament

o do motor 
40 (Cm3) 45 (Cm3) 51,2 (Cm3) 58 (Cm3) 

7 

Potência 

máxima do 

motor 

1.2kw/8500rpm 1.8kw/8500rpm 2.2kw/7500rpm 2.5kw/7500rpm 

8 

Velocidade 

máxima do 

motor sem 

equipamento 

de corte 

11000rpm 11000rpm 11000rpm 11000rpm 

9 

Vel. máxima 

do motor em 

marcha lenta 

3200rpm 3200rpm 3200rpm 3200rpm 
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10 
Comprimento 

máximo de corte 
55cm 55cm 55cm 55cm 

11 Roda dentada 7Tx0,325 7Tx0,325 7Tx0,325 7Tx0,325 

12 
Diâmetro da corrente 

da serra  
0,325(pol.) 0,325(pol.) 0,325(pol.) 0,325(pol.) 

13 
Profundidade da 

corrente da serra 
0,058(pol.) 0,058(pol.) 0,058(pol.) 0,058(pol.) 

14 Tipo da barra-guia 
Extremidade da 

roda dentada 

Extremidade 

da roda 

dentada 

Extremidade 

da roda 

dentada 

Extremidade 

da roda 

dentada 

15 
Tamanho da 

barra-guia 
20(pol.) 20(pol.) 20(pol.) 20(pol.) 

16 
Sistema de 

alimentação de óleo 

Bomba 

automática com 

ajustador 

Bomba 

automática 

com 

ajustador 

Bomba 

automática 

com 

ajustador 

Bomba 

automática 

com 

ajustador 

17 Nível de ruído 104dB 104 dB 110 dB 110 dB 

18 

Aceleração da 

vibração ahv,eq 

conforme norma 

DIN ISO 22867 

pega traseira (mão 

direita) / haste (mão 

esquerda.) m/s2 

7,8/ 5,4 7,8/ 5,4 7,9/ 5,9 7,9/ 5,9 

NOTA: Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio 
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11.SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

Falha Sistema Observação Causas 

A corrente 

não se 

movimenta 

Freio da corrente O motor não 

funciona 

O freio da corrente é acionado. 

O motor não 

liga ou liga 

com 

dificuldade 

Sistema de ignição 

 

Fornecimento de 

combustível 

Sistema de 

compressão 

 

Falha mecânica 

Vela de ignição 

 

O tanque de 

combustível 

está cheio 

 

Exterior 

 

O arranque 

não funciona  

 Problema no sistema de 

fornecimento de combustível, 

sistema de compressão ou falha 

mecânica. 

 

Acionamento do interruptor STOP, 

falha ou curto-circuito na fiação, 

tampa de vela ou vela de ignição 

defeituosa. 

 

O afogador está na posição 

incorreta, carburador defeituoso, 

cabeçote de sucção sujo, linha de 

combustível torta ou interrompida. 

 

Falha na gaxeta do cárter, 

vedação do eixo radial defeituosa, 

anéis do pistão ou cilindro 

defeituosos. 

A vela de ignição não sela. 

A mola do arranque está quebrada 

ou há peças quebradas dentro do 

motor. 
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Dificuldade 

em ligar com 

motor quente 

Carburador  O tanque de 

combustível 

está cheio 

Vela de ignição 

Regulação incorreta do carburador 

  

O motor liga, 

mas morre em 

seguida 

Fornecimento de 

combustível 

O tanque de 

combustível 

está cheio 

Regulação de marcha lenta 

incorreta, cabeçote de sucção ou 

carburador sujo. Saída de ar do 

tanque defeituosa, linha de 

combustível interrompida, cabo 

defeituoso, interruptor STOP 

defeituoso. 

Potência 

insuficiente 

Vários sistemas 

podem estar 

envolvidos 

simultaneamente 

O motor está 

em marcha 

lenta 

Filtro de ar sujo, regulação 

incorreta do carburador, 

escapamento obstruído, canal de 

exaustão do cilindro obstruído. 

 Corrente sem 

lubrificação 

Tanque bomba/óleo Não há óleo na 

corrente 

O tanque está vazio. 

A canaleta de óleo está suja. 
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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.  

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

restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças defeituosas 

do produto. 

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, graxa, gás, 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. Peças que requerem manutenção corriqueira; 

6. Peças de desgaste natural; 

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

9. Substituição do equipamento, ou conjuntos; 

10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado em razão da 

movimentação, transporte ou estocagem; 

11. Defeitos e danos mecânicos do equipamento oriundo da instalação de 

componentes ou acessórios não recomendados pela NTS do Brasil. 

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. 

Extinção da garantia: 

A garantia será automaticamente extinta se: 

1. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas; 

2. O equipamento não for usado adequadamente  

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. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela 

NTS. 

6. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do 

Brasil. 

7. O prazo de validade estiver expirado. 

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

intensivo. 

*Obs. Em decorrência da variedade de produtos da NTS, alguns dos itens acima 

podem não ser aplicáveis para o equipamento adquirido. 
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www.naganoprodutos.com.br 

Importado e distribuído por: 

NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 

CNPJ: 05.984.457/0001-00 


