
 

1 

 
 

 
 

T R I T U R A D O R  D E  G A L H O S  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

IMPORTANTE: Leia cuidadosamente todo este manual do proprietário antes 

de usar o produto e guarde-as. Garanta a sua segurança e a dos outros, 

observando todas as informações, avisos e precauções de segurança. O não 

cumprimento das instruções pode resultar em ferimentos pessoais e/ou danos 

ao produto ou propriedade. Guarde as instruções para referência futura. 

 

Em decorrências das melhorias contínuas, o produto 
real pode ser ligeiramente diferente do produto aqui 
descrito. 
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I N S T R U Ç Õ E S  D E  

O P E R A Ç Ã O  
 

 

SEÇÃO 1: SEGURANÇA 
 

 

 
ADVERTÊNCIA  

 

Para a sua própria segurança, leia o manual  

de instruções antes de operar esta máquina 

 A finalidade dos símbolos de segurança é chamar a sua atenção para possíveis condições de 

perigo. Este manual utiliza uma série de símbolos e palavras de sinalização que se destinam a 

transmitir o nível de importância das mensagens de segurança. A progressão dos símbolos está 

descrita abaixo. Lembre-se de que as mensagens de segurança por si só não eliminam o perigo e 

não são um substituto das medidas adequadas de prevenção contra acidentes. 

 

 PERIGO 

Indica uma situação de risco iminente que, se não for evitada, 

RESULTARÁ em morte ou ferimentos graves.  

 

 ADVERTÊNCIA  
Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for 

evitada, PODE resultar em morte ou ferimentos graves.  

 

 CUIDADO 

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for 

evitada, PODE resultar em ferimentos leves ou moderados. 

Também pode ser usado para alertar contra práticas inseguras. 

 

AVISO Este símbolo é usado para alertar o usuário para informações 

úteis sobre o funcionamento adequado da máquina. 

 

 
ADVERTÊNCIA  

 

Instruções de segurança para máquinas  

1. LEIA TODO O MANUAL ANTES DE INICIAR A MÁQUINA.  

As máquinas apresentam graves riscos de acidentes para os usuários não treinados.  

2.  USE SEMPRE ÓCULOS DE SEGURANÇA CERTIFICADOS PELO INMETRO AO 

OPERAR A MÁQUINA. Óculos de uso diário possuem apenas lentes resistentes ao 

impacto, eles NÃO são óculos de segurança.  

3. USE SEMPRE RESPIRADOR CERTIFICADO PELO INMETRO AO OPERAR A MÁQUINA 

QUE PRODUZ POEIRA. O pó de madeira é uma substância cancerígena e pode causar 

câncer e doenças respiratórias graves.  

4. USE SEMPRE PROTEÇÃO AURICULAR AO OPERAR A MÁQUINA. O ruído da máquina 

pode causar lesões auditivas permanentes.  
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5.  USE ROUPAS ADEQUADAS. NÃO use roupas soltas, luvas, gravatas, anéis ou jóias que 

possam ficar presos nas peças móveis. Use rede de proteção para prender o cabelo longo e 

use calçado antiderrapante.  

6.  NUNCA OPERE A MÁQUINA QUANDO ESTIVER CANSADO, OU SOB INFLUÊNCIA DE 

DROGAS OU ÁLCOOL. Mantenha-se mentalmente alerta em todos os momentos durante o 

funcionamento da máquina. 

Identificação 
 

 

 

Identificação da máquina (Fig. 1) 

 

A.  Alimentador 

B.  Motor 

C.  Saída do triturador de galhos 

D.  Funil do triturador de galhos 

E.  Afogador 

F.  Válvula de combustível 

G.  Interruptor ON/OFF (Liga/Desliga) 

H.  Regulador de pressão 

I.  Tampa do tanque de combustível 

J.  Filtro de ar 

K.  Escapamento 

L.  Alavanca de partida 

 

Fig. 1 Identificação do triturador de galhos 

Parâmetro técnico 
Modelo CJE-1002 CJE-1003 CJE-1004 

Capacidade de 
trituração 

3” (76 mm) 3-1/4” (83 mm) 3-1/2” (89 mm) 

Velocidade da lâmina 2400/min 2400/min 2400/min 

Tipo de motor 4 tempos OHV 4 tempos OHV 4 tempos OHV 

Sistema de arranque Por cabo Por cabo Por cabo 

Deslocamento 196cc 270cc 389cc 

Saída máx. 6,5HP/3600rpm 9HP/3600rpm 13HP/3600rpm 

Velocidade do motor 3600rpm 3600rpm 3600rpm 

Volume de 
combustível 

3,6L 6,0L 6,5L 

Volume de óleo 0,6L 1,1L 1,1L 

Tipo de combustível Gasolina Gasolina Gasolina 

Fig. 1  
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ADVERTÊNCIA  

Instruções de segurança adicionais para o triturador de galhos 

 

1.  LEIA TODO ESTE MANUAL E O MANUAL DO MOTOR: Estes manuais contêm instruções 

de operação e de segurança adequadas para este triturador de galhos.  

2.  EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA: Use óculos de segurança, protetores auriculares e 

luvas ao operar um  triturador de galhos. Certifique-se de que todas as pessoas presentes 

também estejam usando equipamentos de segurança.  

3.  OPERAÇÃO DO MOTOR: Consulte o manual do motor para obter instruções de operação 

e avisos de segurança do motor a gasolina. 

4.  SEGURANÇA DAS MÃOS: NÃO coloque as mãos ou outras partes do corpo no 

alimentador, funil, ou saída enquanto as lâminas estão girando. O  triturador de galhos pode 

arrastá-lo para a lâmina, causando a amputação de dedos, mãos ou outras partes do corpo. 

NÃO toque no escapamento durante ou imediatamente após a operação para evitar 

queimaduras.  

5.  ROUPAS: NÃO use roupas soltas, gravatas, lenços, ou jóias que possam se prender nas 

peças móveis. NÃO use roupas ou luvas com laços ou alças. Este tipo de roupa pode se 

emaranhado com o material que está sendo picado, puxando o operador para o  triturador 

de galhos.  

6.  LOCAL DE OPERAÇÃO: Instale o triturador de galhos sobre grama ou terra firme e 

nivelada. NÃO instale o triturador de galhos sobre cascalho, asfalto, concreto ou pedra. As 

lascas são expelidas da máquina com força suficiente para ricochetear fora de superfícies 

duras e causam ferimentos graves. NÃO instale o triturador de galhos em um local onde 

haja faíscas ou o calor do motor possa provocar um incêndio.  

7.  POSIÇÃO ESTÁVEL. Se colocar o triturador de galhos em uma superfície em declive ou 

escorregadia, tal ação pode fazer com que o operador caia na máquina, provocando 

queimaduras provenientes do motor, ou amputação se um braço acidentalmente entrar no 

alimentador. Use sapatos ou botas antiderrapantes e fechados para manter a posição 

estável. 

8.  ATOLAMENTOS E ENTUPIMENTOS: Desligue o triturador de galhos, aguarde até que 

todas as peças móveis parem completamente, e desconecte a vela de ignição antes de 

tentar um desatolamento ou desentupimento. 

9.  ALIMENTAÇÃO DO MATERIAL: Segure os galhos e arbustos livremente, deixando o 

triturador  de galhos puxar o material para dentro. A máquina, às vezes, puxará o material 

para dentro muito rapidamente e sua mão pode ser puxada se você estiver segurando 

firmemente. Se as lâminas baterem num objeto duro, ou se a máquina começar a fazer um 

barulho ou vibração anormal, DESLIGUE imediatamente o triturador de galhos.  

10.  DESLIGAMENTO DO TRITURADOR DE GALHOS: DESLIGUE a máquina, aguarde até 

que todas as peças móveis parem completamente, e desconecte a vela de ignição antes de 

movimentar a máquina, esvaziar o saco, desobstruir as entradas ou saídas, encher o tanque 

de gasolina, ou realizar manutenção e reparos.  

11.  LIGAÇÃO DO TRITURADOR DE GALHOS: Certifique-se de que o alimentador e o funil 

estejam vazios ao iniciar a máquina. O cordão de arranque de puxar pode parar de repente, 

provocando a queda do triturador de galhos ou ferimento na sua mão ou braço.  

12.  LIMPEZA DO TRITURADOR DE GALHOS: Aguarde o esfriamento do motor, em seguida 

retire o pó e  
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13.  SOMENTE PERMITA QUE PESSOAS TREINADAS E ADEQUADAMENTE 

SUPERVISIONADAS OPERE AS MÁQUINAS. Certifique-se de que as instruções de 

operação sejam seguida e entendidas de forma clara.  

14.  MANTENHA AS CRIANÇAS E OS VISITANTES AFASTADOS. Mantenha todas as 

crianças e visitantes a uma distância segura a partir da área de trabalho.  

15.  TORNE A OFICINA SEGURA PARA CRIANÇAS. Use cadeados, chaves mestres, e 

remova as chaves de ligação.  

16.  NUNCA DEIXE A MÁQUINA FUNCIONANDO. Desligue a energia e aguarde até que todas 

as peças móveis parem completamente antes de deixar a máquina sozinha.  

17.  NÃO USE EM AMBIENTES PERIGOSOS. NÃO utilize a máquina em locais molhados e 

úmidos onde podem existir quaisquer vapores inflamáveis ou nocivos.  

18.  MANTENHA A ÁREA DE TRABALHO LIMPA E BEM ILUMINADA. Desordem e sombras 

escuras podem causar acidentes.  

19.  USE FIO DE EXTENSÃO ATERRADO CLASSIFICADO PARA A AMPERAGEM DA 

MÁQUINA. Fios de tamanhos inferiores superaquecem e perdem a potência. Substitua os 

fios de extensão se os mesmos se tornarem danificados. NÃO use fios de extensão para 

máquinas de 220V. 

20.  SEMPRE DESCONECTE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO ANTES DE REALIZAR 

SERVIÇOS NA MÁQUINA. Certifique-se de que o interruptor esteja na posição OFF 

(desligado) antes de reconectar. 

21.  MANTENHA A MÁQUINA COM CUIDADO. Mantenha as lâminas afiadas e limpas para 

melhor desempenho e mais segurança. Siga as instruções para lubrificação e troca de 

acessórios.  

22.  ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA CERTIFIQUE-SE DE QUE AS PROTEÇÕES 

ESTEJAM INSTALADAS E QUE FUNCIONAM CORRETAMENTE. 

23.  REMOVA AS CHAVES DE AJUSTE E AS CHAVES INGLESAS. Crie um hábito de verificar 

se há chaves de ajuste e chaves inglesas na máquina antes de ligá-la.  

24.  VERIFIQUE SE HÁ PEÇAS DANIFICADAS ANTES DE USAR A MÁQUINA. Verifique a 

ligação e o alinhamento de peças, as partes quebradas, a montagem de peças, os 

parafusos soltos, e quaisquer outras condições que possam afetar o funcionamento da 

máquina. Repare as peças danificadas ou as substitua. 

25.  USE ACESSÓRIOS RECOMENDADOS. Consulte o manual de instruções para os 

acessórios recomendados. A utilização de acessórios inadequados pode causar risco de 

lesão.  

26.  NÃO FORCE A MÁQUINA. Trabalhe na velocidade em que a máquina ou acessório foi 

projetado.  

27.  PEÇA SEGURA. Use grampos ou um torno para segurar a peça quando prático.  

A peça segura protege as mãos e livra as duas mãos para operar a máquina.  

28.  NÃO EXCEDA. Mantenha o apoio para os pés e o equilíbrio adequado todas as vezes.  

29.  MUITAS MÁQUINAS EJETARÃO A PEÇA PARA O OPERADOR. Conheça e evite as 

condições que causam recuo na peça.  

30.  SEMPRE TRAVE AS BASES MÓVEIS (SE UTILIZADAS) ANTES DE OPERAR A 

MÁQUINA.  

31.  ESTEJA CIENTE DE QUE CERTAS MADEIRAS PODEM CAUSAR REAÇÕES 

ALÉRGICAS em pessoas e animais, especialmente quando expostos a poeira fina. 

Certifique-se de que saiba o tipo de pó de madeira que estará exposto e sempre use um 

respirador aprovado. 
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Montagem 

 

Os principais componentes deste triturador de galhos foram montados na fábrica. Alguma 

montagem menor é necessária. O processo de montagem utilizará todas as partes e peças 

listados no inventário.  

NÃO tente iniciar a máquina até que toda a montagem esteja concluída. Podem ocorrer graves 

ferimentos e danos à máquina.  

Para montar o triturador de galhos:  

1. Incline o triturador e remova os quatro parafusos mostrados na Fig. 2. NÃO vire o triturador 

de galhos, pois está cheio de óleo e gasolina. O óleo e a gasolina derramarão.  

 

 
 

Fig. 2. Fixação da perna 
 
2.  Conecte o conjunto da roda e a perna com os parafusos que foram removidos na Etapa 1.  
3.  Ajuste o triturador de galhos e a junta do alimentador em torno calha de transporte como 

exibido na Fig. 3.  

 
Fig. 3 Posicionamento da junta do alimentador 

 
4.  Coloque o alimentador no topo da junta e alinhe todos os orifícios. Fixe com os parafusos 

hexagonais, arruelas e porcas de segurança. (Ver Fig.4) 

Fig. 2  

 
Parafusos das 
pernas 

Parafusos 
do conjunto 
das rodas 

Perna 

Fig. 3  
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O acúmulo de lasca para fora do motor para evitar incêndio ou sobreaquecimento do motor. 
 
 

ADVERTÊNCIA 
 

Como em todas as máquinas, há um perigo potencial ao operar esta máquina. Os acidentes 

são frequentemente causados por falta de familiaridade ou de atenção. Use esta máquina com 

respeito e cautela para diminuir a possibilidade de lesão ao operador. Se as precauções 

normais de segurança forem negligenciadas ou ignoradas, poderão ocorrer lesões pessoais 

graves. 

 

CUIDADO 
 

Nenhuma lista de orientações de segurança pode ser completa, pois cada ambiente é 

diferente. Considere sempre a segurança em primeiro lugar, como se aplica às suas condições 

de trabalho individuais. Use esta e outras máquinas com cuidado e respeito. A falha em fazê-lo 

pode resultar em lesões pessoais graves, danos ao equipamento ou fracos resultados de 

trabalho. 

 

 

 

SEÇÃO 2: CONFIGURAÇÃO  
 

Segurança de configuração  

 AVISO 
 

Esta máquina apresenta sérios riscos de acidentes para os usuários não treinados. Leia todo 
este manual para se familiarizar com os controles e as operações antes de ligar a máquina. 

 
 

Considerações sobre o local  

 

Localização  

O triturador de galhos deve ser colocado em uma superfície firme, plana, de grama ou terra para 

evitar que a máquina de tombe. NÃO coloque a máquina em concreto, asfalto ou outras 

superfícies rígidas. As lascas podem soltar da superfície rígida e causar lesões.  

Espaços de trabalho  

Considere o comprimento do material a ser processado por meio da máquina e certifique-se de 

que há altura suficiente acima do triturador de galhos para acomodar o material.  

Confirme se a unidade está localizada perto da área onde as lascas serão usadas para reduzir o 

transporte.  

Mantenha-se afastado da área de descarga. Certifique-se de que todos os transeuntes, crianças, 

animais de estimação, ou objetos que você não quer que sejam danificados ou cobertos de 

lascas, fiquem longe da área de descarga. 
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No orifício, insira o pino fixo, e depois trave com um pino. (Ver Fig. 7)  

 

 
Fig. 7 Fixação da barra de reboque 

 
8. Antes de utilizar, abasteça o motor com o óleo e com gás de acordo com as instruções.  

OBSERVAÇÃO 
Este triturador de galhos não possui óleo no motor quando enviado. Adicione o óleo 

antes de operar o triturador de galhos, caso contrário o motor travará. 

 
Abastecimento do óleo do motor  

Coloque a máquina em uma superfície nivelada e remova a tampa do recipiente de óleo (Fig. 8) 

(8.1) 

 
 

Adicionar óleo de motor até o nível do medidor (Fig. 9) (9.1) 

Abastecimento do tanque de combustível  

O triturador  de galhos é alimentado por um motor de quatro tempos, que utiliza gasolina  como 

combustível. Utilize um funil adequado para transferir o combustível para o tanque de combustível 

do motor, tomando cuidado para não derramar combustível ou encher demais o tanque de 

combustível. O tanque de combustível não deve ser abastecido além do limite do filtro de 

combustível, como demonstrado na Fig.10  

 

 

Fig. 7  

 

Fig. 8  

 
Fig. 9  

 

Fig. 10  
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Fig. 4 Fixação do alimentador 

 
5.  Coloque a alça no alimentador e alinhe todos os orifícios. Prenda-o com arruelas e parafusos. 

(Ver Fig. 5)  
 

 
Fig. 5 Instalação da alça 

 
6.  Coloque o funil sobre os pregos na lateral do triturador de galhos e prenda com as arruelas e 

porcas de segurança. (Ver Fig.6)  
 

 
Fig. 6 Instalação do funil 

 
7.  Se possui engate de reboque. Coloque um cabeçote da barra de reboque no conjunto da 

roda e alinhe manual, em seguida, ajuste o acelerador para rápido. 
 

Fig. 4  

 

Fig. 5  

 

Fig. 6  
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6.  Coloque-se do lado do alimentador e Certifique-se de que você tenha uma postura estável e 

firme. 

Para iniciar o triturador de galhos:  

Gire a alavanca de combustível para a posição ON (Fig. 11) (11.1).  

Ajuste a alavanca do afogador para a posição ON (Fig. 12) (12.1).  

 
Coloque a chave ON/OFF na posição ON (Fig. 13) (13.1).  

 
 

Mantenha pressionado o motor firmemente com uma mão na estrutura. Com a outra mão segure o 

cabo da ligação manual e puxe lentamente até sentir resistência, indicando que a ligação manual 

está engatada. Quando sentir resistência puxe o cabo firmemente (Fig. 14). Continue esse 

procedimento até que o motor inicie. 

Quando o motor for iniciado com êxito e estiver funcionando perfeitamente, retorne a alavanca do 

afogador para a posição OFF (Fig. 15) (15.1).  

 
Quando o motor estiver em funcionamento, a velocidade poderá ser ajustada ao mover a alavanca 
de controle do acelerador (Fig. 16) (16.1) para a posição elevada (indicada por uma lebre), média 
ou baixa (indicado por uma tartaruga).  
Para desligar o triturador de galhos: 

Fig.11  

 
Fig.12  

 

Fig.14  

 
Fig.13  

 

Fig.15  

 
Fig.16  
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SEÇÃO 3: OPERAÇÕES  
 

 

Segurança da Operação  

 AVISO 
 

A utilização desta máquina pode resultar em danos aos seus olhos, mãos e ouvidos 

caso seja utilizada sem os equipamentos de proteção adequados. Use sempre óculos de 

segurança, proteção auricular e luvas de couro ao operar a máquina. 

 

 AVISO 
 

Os cabelos longos e as roupas soltas poderiam se prender na máquina e causar sérios 

danos pessoais. Mantenha a roupa e cabelos cumpridos longe de máquinas em 

movimento. 

 

OBSERVAÇÃO 

Se você nunca usou este tipo de máquina ou de equipamento, É ALTAMENTE 
RECOMENDADO que você leia livros, revistas, ou obtenha treinamento formal antes de 
iniciar qualquer projeto.  
 

 

OBSERVAÇÃO 

Este triturador de galhos foi enviado sem óleo no motor. Adicione o óleo antes de 
operar o triturador de galhos, caso contrário o motor travará.  

 

Trituração  

Compreenda todas as precauções de segurança referidas na SEÇÃO 1: SEGURANÇA e siga-as 

antes da operação.  

Este triturador  de galhos é destinado a cobertura jardim e poda resíduos, como ramos verdes, 

galhos, arbustos, cipós, gramíneas e gramas longas. NÃO use este triturador de galhos  para 

cortar restos de construção, plásticos, produtos de papel, corda ou barbante, ou qualquer material 

que possa conter metal.  

Nota: Remova quaisquer pregos, cordas, cordéis ou rochas que possam estar presos nas raízes, 

antes de inserir material no triturador de galhos.  

Para operar o triturador de galhos:  

1.  Coloque o triturador de galhos em uma superfície plana, firme, de terra ou grama e aponte a 

saída em uma direção segura.  

2.  Verifique os níveis de óleo e de gasolina antes de iniciar o motor.  

3.  Coloque o saco sobre a calha de transporte e amarre-o firmemente no lugar.  

4.  Certifique-se de que o alimentador e o funil estão vazios antes de ligar o motor. Se houver 

material no alimentador ou funil, o cabo de tração pode parar de repente fazendo com que o 

triturador de galhos caia, ou cause lesão à sua mão ou braço.  

5.  Coloque o protetor ocular, auricular e luvas, ligue o triturador de galhos como instruído. 
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6.  Retire os galhos e ramos menores do galho que podem ficar presos nas bordas do funil e 

podem impedir que ramo de entrar 

7.  Coloque os ramos dentro do funil,  a extremidade mais grossa primeiro e permita que as 

lâminas levem o ramo para dentro do funil (ver Fig. 20).  

 
Fig. 20 Corte de galhos 

 

8.  Quando terminar de cortar, DESLIGUE a máquina, permita que todas as partes móveis parem 

completamente, e desconecte o fio antes de mover a máquina, esvaziar o saco, desobstruir 

as entradas ou saídas, abastecer o tanque de gasolina, ou realizar manutenção e reparos.  

Dicas de corte:  

● NÃO insira o material em excesso do diâmetro indicado na tampa do funil. Galhos grandes 

farão com que o motor trave. 

● As madeiras verdes são mais facilmente cortadas no triturador de galhos.  As lâminas ficarão 

afiadas por mais tempo.  

● O triturador de galhos funcionará melhor se as lâminas estiverem afiadas. Gire, afie ou 

substitua as lâminas, logo que o desempenho do triturador de galhos começar a se deteriorar. 

 

SEÇÃO 4: MANUTENÇÃO 
 

 ADVERTÊNCIA 
 

DESLIGUE a máquina, deixe todas as partes móveis pararem completamente e 

desconecte o cabo da vela de ignição antes de mover a máquina, esvaziar o saco, 

desobstruir as entradas ou saídas, encher o tanque de gasolina, ou a efetuar a 

manutenção e reparos. 

 

Inspeção Visual 

Antes e depois de usar o triturador de galhos, inspecione cuidadosamente se a máquina está 

danificada ou se possui peças soltas e danos. 

 

Fig.20  
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Para parar o motor, gire a chave ON/OFF para a posição OFF (Fig, 17) (17.1),  

 
 
Quando o motor parar e antes do armazenamento, gire a alavanca de combustível para a posição 
OFF como mostrado na Fig. 18 (18.1).  
Para triturar galhos, folhas e arbustos:  
1.  Lentamente, coloque o material no alimentador. NÃO tente colocar muito material de uma vez 

ou a máquina vai emperrar.  
2.  Use um galho de diâmetro 1"para empurrar o material para dentro do alimentador, se 

necessário (ver Fig. 19). NÃO use suas mãos!  
 

 
Fig. 19 Trituração de folhas 

 
Nota: Mova o acelerador para a posição de marcha lenta, ou desligue o triturador de galhos, 
quando não estiver cortando / triturando ativamente.  
3.  DESLIGUE a máquina, permita que todas as partes móveis parem completamente, e 

desconecte o fio antes de mover a máquina, esvaziar o saco, desobstruir as entradas ou 
saídas, abastecer o tanque de gasolina, ou realizar manutenção e reparos.  

Dicas de trituração: 

● Coloque o material no triturador de galhos lentamente. Se o motor começar a atolar, você 

está colocando muito rápido.  

● Raízes e material sujo vão deixar as lâminas sem corte ou danificadas.  

● Retire as lascas de madeira com frequência. Permitir que as lascas de madeira se acumulem 

na saída fará com que esta fique entupida.  

● Evite triturar folhas molhadas ou arbustos para reduzir o entupimento. Se tiver que triturar 

material molhado, alterne material seco com material molhado. 

Para cortar galhos:  
1.  Coloque-se do lado do alimentador e certifique-se de que você tem uma postura estável e 

firme. 
 

Fig.17  

 
Fig.18  

 

Fig.19  
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Deixe secar completamente, em seguida, troque o filtro de ar. Aviso! Nunca ligue o motor sem o 
filtro de ar. 

 
Filtro do tanque de combustível 

Após cada 150 horas de funcionamento ou a cada três meses, o filtro do tanque de combustível 

(Fig.23) (23.1) deve ser removido e limpo. Retire a tampa do depósito de combustível e o filtro, 

limpe o filtro, cuidadosamente, com um agente desengordurante não prejudicial ao ambiente à 

base de água e instale novamente 

Armazenamento 

Siga as instruções abaixo para armazenar o seu triturador de galhos: 

● Remova o plugue do fio de ignição para evitar partida indesejada; 

● Esvazie o saco antes de armazenar para evitar o apodrecimento das lascas de madeira no 

saco; 

● Coloque o triturador de galhos em uma área seca e plana. Se o triturador de galhos for 

tombado, o óleo e gasolina podem vazar; 

● NÃO guarde o triturador de galhos  perto de uma fonte de ignição, como um fogão a lenha, 

gás ou aquecedor elétrico, ou um aparelho ou aquecedor com uma luz piloto; 

● Guarde o triturador em uma área bem ventilada. Não guarde o triturador de galhos em uma 

área que permitirá a entrada de gases tóxicos nas áreas habitadas por seres humanos ou 

animais; 

● Feche o defletor de calha de transporte e coloque as tampas sobre o protetor do funil e o funil 

para evitar que objetos ou criaturas entrem na máquina; 

● Se o motor não for usado ou será armazenado por mais de um mês, o procedimento de 

armazenagem a seguir deverá ser executado: drene o combustível do tanque e do carburador 

para assegurar-se de que o combustível foi removido.  Remova a vela de ignição e coloque 

aproximadamente uma colher de sopa cheia de óleo de motor limpo no orifício da vela.  

● Com a vela de ignição DESLIGADA, puxe o cabo de arranque delicadamente várias vezes. 

Instale novamente a vela de ignição e continue a puxar o cabo de arranque até que o pistão 

esteja no curso de compressão (quando sentir resistência), em seguida, pare de puxar. 

 

 

 

 

 

 

Fig.22  

 
Fig.23  
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SEÇÃO 5: MANUTENÇÃO 
 

Revise a seção de procedimentos e solução de problemas para consertar a sua máquina se 

houver algum problema. 

● Verifique se o funil e o protetor do funil possuem rachaduras, buracos e parafusos soltos; 

● Verifique se a armação da caixa possui rachaduras ou danos; 

● Verifique se a máquina inteira possui parafusos soltos; 

● Verifique se os martelos estão amassados ou se possuem rachaduras.; 

● Verifique o nível de óleo do motor. 

Limpeza 

Limpe a máquina depois de cada utilização. Deixe o motor esfriar e retire o cabo da vela de 

ignição. Escove ou aspire as lascas de madeira e retire o pó da parte externa da máquina com 

pano seco, NÃO lave o triturador de galhos com água. Remova todas as lascas de madeira ou 

detritos do funil e do tubo de descarga.  

É muito mais difícil limpar a máquina se você deixá-la descansar por um tempo após o uso. Você 

pode precisar usar um motor mais limpo para remover o acúmulo de resíduo do motor. Os 

purificadores de motor estão à venda na maioria das lojas de autopeças. 

Manutenção do motor 

Vela de ignição 

Após cada 50 horas de funcionamento da vela de ignição deve ser removida, verifique a cor do 

resíduo na ponta da vela de ignição, a cor deve ser bege. Remova todo o resíduo com uma 

escova dura, uma escova de arame de bronze é ideal.Verifique a diferença da vela de ignição 

(Fig.21) (21.1) e ajuste se necessário. O intervalo correto deve ser 0 / a 0.8 mm.  

 
Troca do óleo do motor 

Coloque a máquina em uma superfície plana e aqueça o motor por alguns minutos. Em seguida, 

desligue o motor. 

Remova a tampa do filtro de óleo (Fig.8) (8.1). 

Coloque uma panela de óleo sob o motor. Retire o bujão de drenagem do óleo (Fig.8) (8.2) para 

que o óleo possa ser drenado completamente. Você vai precisar usar um tubo ou outro dispositivo 

semelhante para impedir que o óleo vaze para a armação do triturador de galhos.  

Verifique o bujão de drenagem do óleo, a gaxeta, a tampa de enchimento de óleo e o anel. Se 

qualquer uma destas peças estiver danificada, troque.  

Reinstale o bujão de drenagem de óleo. 

Adicione o óleo do motor até o nível superior da vareta (Fig.9) (9.1). 

Filtro de ar 

Após cada 100 horas de funcionamento ou a cada mês, o filtro de ar (Fig.22) (22.1) deve ser 

removido, examinado se possui deterioração e limpo. Limpe o filtro de ar cuidadosamente com um 

Fig.21  
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agente desengordurante não prejudicial ao ambiente e à base de água. ou se detectar que elas se 

prendem, têm lascas ou rachaduras. 

 
Para executar este procedimento:  

1.  DESLIGUE A MÁQUINA, DEIXE TODAS AS PARTES MÓVEIS PARAREM 

COMPLETAMENTE E DESCONECTE O CABO DA VELA DE IGNIÇÃO!  

2.  Remova a tampa lateral para expor as lâminas. (Ver Fig.24) 

 
3.  Remova uma lâmina, gire a hélice e retire a segunda lâmina.  

4.  As lâminas originais devem ser afiadas por um profissional experiente ou trocadas.  

5.  Instale novamente a tampa lateral e reconecte o cabo da vela de ignição.  

Troca da correia em V 

Troque ou aperte a correia em V, se você notar o motor em funcionamento com as lâminas do 

triturador de galhos não estão girando.  

Para executar este procedimento:  

1. DESLIGUE A MÁQUINA, DEIXE TODAS AS PARTES MÓVEIS PARAREMCOMPLETAMENTE 

E DESCONECTE O CABO DA VELA DE IGNIÇÃO!  

2. Remova a tampa da correia em V, como ilustrado na Fig.25 

 
3. Retire a correia da polia e instale uma nova. 

4. Troque a tampa da correia em V e reinstale o fio da vela de ignição.  

Lâminas do triturador 

de galhos 

Fig.24  

 

Fig.25  

 

Tampa da 
correia em 

V 
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 ADVERTÊNCIA 
 

Desligue a máquina, deixe todas as partes móveis pararem completamente e desconecte 

o cabo da vela de ignição antes de mover a máquina, esvaziar o saco, desobstruir as 

entradas ou saídas, encher o tanque de gasolina, ou a efetuar a manutenção e reparos.. 

 
Solução de problemas 

Sintoma Possível causa Possível solução 

O motor não dá partida 1. As alavancas de controle não estão 

nas posições corretas de arranque.  

2. O cabo da vela de ignição Não está 

conectado à vela de ignição ou as velas 

de ignição não estão funcionando. 

3. Sem gás, ou o gás é velho. 

4. O filtro de ar está sujo.  

5. O óleo do motor está baixo.  

6. A linha de combustível está 

bloqueada. 

1.Verifique se o interruptor ON / OFF 

(Ligado/Desligado) está ligado, a 

válvula de corte de combustível está 

aberta, e o afogador e controles de 

aceleração estão na posição inicial 

2. Conecte o cabo da vela de 

ignição ou troque a vela de ignição.  

3 Se estiver vazio, encha o tanque. 

Se estiver cheio, drene o gás, em 

seguida, encha o tanque com gás 

fresco.  

4. Limpe o filtro de ar.  

5.Adicionar óleo para o motor.  

6. Limpe a linha de combustível. 

O motor não funciona sem 

problemas. 

1. O motor está quente, e o afogador 

ainda está na posição de AFOGADO.  

2. O filtro de ar está sujo.  

3. Combustível velho, água ou sujeira 

no combustível.  

Linha de combustível bloqueada. 

1. Mova o afogador para a posição 

FUNCIONAMENTO. 

2. Limpe o filtro de ar.  

3. Drenagem do tanque de 

combustível, limpe a linha de 

combustível e encha o tanque com 

gás fresco. 

Superaquecimento do motor 1. Pedaços de madeira e pó de madeira 

ao redor do motor.  

2. Filtro de ar sujo. 

1.Limpe o motor.  

 

2. Limpe o filtro de ar. 

Máquina vibra ou faz ruídos 

estranhos. 

1. Peças soltas ou danificadas.  

 

2. Impulsor ou lâminas têm resíduo de 

madeira ou pedaços presos. 

1. Verifique as lâminas, martelos, 

impulsor, e todas as conexões. 

Aperte, conserte ou troque 

quaisquer peças soltas ou 

danificadas.  

2. Limpe o rotor e as lâminas. 

Triturador  de galhos não pica ou 

tritura bem 

1. Lâminas e martelos danificados ou 

desafiados. 

2. Aperte a correia em V gasta ou 

danificada. 

1. Afie ou troque as lâminas e 

verifique se os martelos estão 

danificados.  

2. Troque ou aperte a correia em V. 

Lascas de madeira não saem do 

tubo de descarga ou saem 

lentamente.  

1. Tubo de descarga ou caçamba está 

entupido.  

2. Motor com RPM insuficiente 

1. DESLIGUE o motor, desconecte a 

vela de ignição, e limpe a máquina. 

2. Mova o acelerador para RÁPIDO. 
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Troca das lâminas 
Afie ou troque as lâminas assim que o desempenho diminuir  

PROTEÇÃO AMBIENTAL 

As informações (para proprietários de residências) sobre o descarte responsável de Resíduos de 

Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE)  

Este símbolo em produtos e/ou em manuais do proprietário indica que os equipamentos elétricos 

e eletrônicos usados e estragados não devem ser descartados juntamente 

com lixo doméstico. Para descartar, efetuar conserto ou reciclagem de forma 

adequada, leve estes produtos para os pontos de coleta onde eles serão 

aceitos sem custo. Em contrapartida, em alguns países pode ser possível 

devolver estes produtos para o revendedor quando estiver fazendo a compra 

de um produto novo equivalente. O descarte adequado destes produtos 

ajudará a poupar recursos ambientais valiosos e evitar qualquer potencial 

efeito colateral à saúde e ao ambiente que podem ser causados pelo descarte 

e manuseio inadequado de refugos. Entre em contato com as autoridades 

locais para obter mais informações sobre o ponto de coleta mais próximo a você. O descarte 

incorreto destes produtos em violação da legislação nacional pode resultar em multas.  

Para empresas da União Europeia. 

Se você deseja descartar o seu equipamento elétrico ou eletrônico, entre em contato com o 

revendedor ou fornecedor para obter mais informações. 

Informações sobre o descarte em outros países fora da União Europeia. 

Este símbolo apenas é válido na União Europeia.  

Se você deseja descartar este produto, contate as autoridades locais ou um revendedor e 

pergunte sobre o método de descarte correto. 

 


