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Advertência aos Usuários 
 

1. O motor deve usar combustível misto na proporção de 30:1 de gasolina com óleo automotivo para 

motor dois tempos. 

2. Para evitar ferimentos ou danos às peças, provocados por movimentos violentos do motor, deixe o 

aparelho funcionar de 3 a 5 minutos em baixa rotação, tanto antes de iniciar como antes de parar. 

3. Não ligue o motor em alta rotação sem carga ou pare repentinamente quando em alta rotação. 

4. Ao colocar combustível, o motor deve estar parado, fontes de fogo devem estar afastadas e não se 

pode fumar. 

5. Para evitar choque elétrico, não toque no terminal do cabo de vela de ignição ou no próprio cabo. 

6. A superfície do escapamento e o cilindro são muito quentes, por isso não as toque com as mãos ou 

qualquer parte do corpo. Crianças Especialmente devem permanecer afastadas do motor. 
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 

 

 

Para evitar ferimentos, 
cuidado para não tocar no 
rotor da carcaça caracol com 
a máquina em funcionamento. 
Leia e entenda as 
advertências e precauções de 
segurança a seguir.  

 

Não empreste ou alugue o 
seu atomizador sem o Manual 
do Proprietário. Certifique-se 
de que todos que forem usar 
o seu atomizador leiam e 
entendam as informações 
contidas neste manual. 

 

Uso seguro do atomizador 

1. O Operador 
O operador deve estar em boas condições de 
saúde física e mental. 
Pessoas que não podem usar o atomizador: 
(1)  Deficientes mentais. 
(2)  Sob efeito de bebidas alcoólicas. 
(3)  Menores de idade ou idosos. 
(4) Com cansaço físico excessivo ou 
sonolentas. 
(5)  Doentes ou outras que não possam 
operar a máquina com segurança. 
(6)  Aquelas sem conhecimento sobre a 
máquina. 

 

 

2. Vestuário adequado 

Para reduzir o risco de ferimentos, o 
operador deve usar os aparatos de proteção 
adequados. 

 Vestuário e luvas para evitar contato com os 
pesticidas. 

 Use óculos para proteção dos olhos e 

máscara para evitar envenenamento. 

 Use protetores auriculares devido o ruído da 

máquina. 

 Use máscara de proteção facial contra pó e 

pesticida. 

3. Uso da máquina 
Partida do motor 

(1) Coloque a haste de controle de atomização 
na posição inferior máxima antes de dar a 
partida no motor, para evitar o esguichamento 
do produto químico. 

(2) Certifique-se de que não há ninguém em 
frente ao bocal, porque mesmo com a saída de 
atomização fechada, pode haver produto 
residual no duto de atomização. 

Atomização 

(1) O ideal é realizar a atomização em tempo 
frio com pouco vento. Por exemplo, na parte da 
manhã ou no final da tarde. Dessa forma se 
reduz a evaporação e espargimento dos 
produtos químicos, melhoramento o efeito de 
proteção. 

(2) O operador deve se mover a favor do vento. 

(3) Se o produto químico atingir os olhos ou a 
boca do operador deve-se lavar com água 
limpa e procurar um médico. 

(4) Se o operador sentir dor de cabeça ou 
tontura, deve parar o trabalho imediatamente e 
procurar um médico. 

(5) Para a segurança do operador, a 
atomização deve ser feita em total 
concordância com as instruções dos produtos 
químicos, bem como atendendo aos requisitos 
agrícolas. 

(6) Se você quiser parar o motor durante a 
atomização, a saída de atomização deve ser 
fechada primeiro. 
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Abastecimento de Combustível 

 

O seu atomizador usa gasolina 
misturada com óleo. 

 Não fume ou aproxime 
nenhuma chama do combustível 
ou atomizador. 

 Não reabasteça a máquina em 
funcionamento ou enquanto 
estiver quente. 

 Não deixe o combustível vazar 
sobre a máquina. Caso ocorra o 
vazamento, limpe-o. 

 

 
 

 

Para evitar queimaduras sérias, 
não toque no escapamento, vela 
de ignição ou outras peças 
metálicas do motor quando este 
está em funcionamento ou 
imediatamente após a parada do 
motor. Essas peças atingem altas 
temperaturas durante o 
funcionamento do motor. 

 

Depois do trabalho, lave suas 
mãos e limpe todos os 
equipamentos de vestuário, para 
que os resíduos de pesticida não 
contaminem aquilo em que você 
tocar. 

 

 

 

 

 

 

Advertência 
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1. Especificações Técnicas 

Denominação Especificação 

C X L X A (mm) 500x420x690(14L):500x420x735(20L):500x420x800(26L) 

Peso Líquido (Kg) 10.5(14L):11.5(26L) 

Capacidade do Tanque (l) 14:20:26 

Velocidade do Ventilador (r/min.) 7500-8000 

Nebulização (kg/min.) >4 

Atomização (kg/min.) >6 

Nebulização Horizontal (m) >11 

Diâmetro médio de gotejamento (µm) <120 

Combustível Mistura de Gasolina/Óleo a 30:1 

Modelo do Motor 1E40FP-3Z 

Potência Especificada (KW/r/min.) 2.13/7500 

Ignição CDI 

Partida Manual 

Parada Fechamento Total do Acelerador 

  
 
2. Principais Aplicações 
 
O atomizador é uma máquina portátil, flexível e 

eficiente para proteção de plantações. É usada 

principalmente para prevenção e tratamento de 

doenças e pestes de plantas como algodão, 

arroz, trigo, árvores frutíferas, plantações de 

chá, bananeiras, etc. Pode ser usada também 

no combate às ervas daninhas, prevenção 

epidêmica, proteção sanitária em cidades, 

proteção de vegetais, etc. 

3. Principais características 

3.1 Esta máquina adota sistema de 

engrenagens para redução de velocidade, o 

que a torna bastante durável. 

3.2 O principal componente é a bomba de 

êmbolo bidirecional. A estrutura é simples e 

compacta, facilitando a manutenção. 

3.3 Esta máquina é de alta pressão, grande 

fluxo e boa eficiência, garantindo efeito protetor. 

3.4 As principais peças de atomização, são os 

três bocais que são desenvolvidos e utilizados 

exclusivamente por nossa fábrica, 

proporcionando grande alcance de atomização. 

 

4. Montagem conforme variações nas 
condições de operação 

(1) Montagem para atomização 

a. Remova as porcas da alça de transporte do 
tanque do produto e retire o tanque. Troque a 
placa da portinhola de atomização pela placa 
da portinhola de nebulização, e em seguida 
monte o tanque de produto e aperte as porcas 
da alça, como mostrado na Fig. 1. 
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1. Porca 2. Placa de atomização 

Fig. 1 
 
b. Monte o tanque de produto. Remova a tampa 
inferior do tanque, troque a portinhola de 
pressão que está conectada com o tubo de 
borracha (não se esqueça de colocar o anel de 
vedação, como na Fig. 3). Conecte a portinhola 
ao tubo de borracha como mostrado na Fig. 2. 

 
 

1. Arruela de vedação 2. Portinhola 3. Malha do 
filtro 4. Tubo 5. Tubo de borracha 6. Portinhola 

inferior 7. Placa de atomização 
Fig. 2 

 
 
c. Conecte o tubo de atomização na máquina 
como mostrado na Fig. 4. 
 

 
1. Braçadeira (A) 2. Braçadeira (B) 3. Tubo 
plástico 4. Cabo 5. Tubo curvado 6. Tubo 
plástico 7. Bocal 8. Mangueira 

Fig. 4 
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(2) Montagem para nebulização 

Remova o tanque de produto, retire o tubo de 
borracha de entrada. O tubo de borracha de 
saída, a peneira de sucção, a placa da 
portinhola de atomização, a portinhola de 
pressurização e união, troque a portinhola 
inferior do tanque de produto, em seguida 
conecte o tubo de atomização como mostrado 
na Fig. 5. 

 
 

1. Braçadeira 2. Conector 3. Tubo curvado 4. 
Tubo de conexão 5. Tubo em Y 6. Tubo em L 

Fig. 5 
 

(3) Instalação Anti eletrostática 

A atomização ou espargimento de grânulos de 
produtos químicos pode provocar carga 
eletrostática, em função de vários fatores, como 
o tipo de produto, temperatura e humidade do 
ar, etc. Para evitar o carregamento eletrostático 
deve-se usar a corrente de segurança. Quando 
o ar está mais seco, o carregamento 
eletrostático é mais sério, particularmente 
quando se usa um tubo membrana mais longo 
para atomização e espargimento de grânulos. 
Sendo assim, tome cuidado. 

Uma extremidade da corrente de segurança é 
inserida no tubo atomizador, mas de forma que 
possa tocar o chão. A outra extremidade deve 
ser conectada a um fio condutor, que 
juntamente com a corrente de segurança deve 
ser aparafusado no tubo curvado. Monte 
conforme a Fig. 6. 

 

5. Operação 
(1) Verificações 
a. Verifique se a vela de ignição e todas as 
conexões estão apertadas. 
b. Verifique se o canal de ar de resfriamento não 
está obstruído, para evitar sobreaquecimento do 
motor. 
c. Verifique se o filtro de ar está sujo, pois nesse 
caso, menos ar seria admitido para o motor, 
prejudicando o funcionamento do mesmo e 
aumentado o consumo de combustível. 
d. Verifique se a folga do eletrodo da vela de 
ignição está entre 0,6 e 0,7 mm. 
e. Acione duas ou três vezes a partida manual 
para verificar se gira normalmente. 
(2) Abastecimento com Combustível 
a. Esta máquina deve ser abastecida com 
gasolina de 70 ou 90 octanas misturada com óleo 
para motor 2 tempos. A mistura deve ser feita na 
proporção indicada pelo fabricante do óleo. 
Gasolina inadequada ou mistura de óleo na 
proporção incorreta podem danificar o motor. 
b. Nunca reabasteça o motor em funcionamento 
ou ainda quente. 
c. No reabastecimento, nunca retire a peneira. 
(3) Adição do produto químico 
a. Na operação de nebulização, a adição de 
produto químico deve ser feita com a chave 
fechada, conforme a Fig. 7. Na operação de 
atomização, a borboleta da válvula de atomização 
e a alavanca de combustível devem estar na 
posição inferior, caso contrário ocorrerá 
vazamento de produto químico. 
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b. Como o pó químico pode facilmente gerar 
bloqueios, os produtos não devem permanecer 
no tanque de produto por longos períodos. 

c. Durante a nebulização, a portinhola do 
tanque de produto químico deve estar fechada 
firmemente. Após a adição do produto químico, 
solte o parafuso da boca do tanque e em 
seguida aperte firmemente a portinhola. 

 

(4) Partida a frio 
Siga os procedimentos abaixo: 
a. Abra a chave de combustível, ver Fig. 8. 
b. Coloque a alavanca de combustível na 
posição de partida. 
c. Coloque o afogador na posição máxima. 
d. Puxe a alavanca de partida algumas vezes e 
tome cuidado para que retorne lentamente. Não 
permita que a alavanca retorne livremente, para 
evitar danos no sistema de partida. 
e. Feche o afogador e acione a alavanca de 
partida até que o motor entre em 
funcionamento. 
f. Após a partida do motor, abra o afogador 
completamente. 
g. Deixe o motor funcionar por 2 a 3 minutos em 
baixa rotação, e em seguida inicie a operação 
de nebulização ou atomização. 

 

1. Filtro de ar 2. Alavanca do afogador 3. Chave 
de combustível 

Fig. 8 
 
(5) Partida com o motor quente 
a. Deixe o afogador totalmente aberto. 
b. Se o motor admitir combustível em excesso, 
acione a alanca de partida 5 ou 6 vezes, com a 
chave de combustível totalmente fechada. Em 
seguida, dê a partida conforme acima. 
(6) Ajuste de Velocidade 
A velocidade não atinge a rotação adequada 
com a alavanca de combustível na posição de 
trabalho ou o motor não para com a alavanca 
na posição máxima inferior. Regule conforme 
abaixo. 
a. Solte a porca de trava. 
b. Para diminuir a velocidade gire o parafuso de 
regulagem para a direita, e no sentido inverso 
para aumentar a velocidade. 
c. Terminado o ajuste, aperte a porca de trava. 
Ver Fig. 9 

 
(7) Parada do motor 
a. Na operação de nebulização, primeiro feche 
a chave de produto químico, para em seguida 
parar o motor. 
b. Na operação de atomização, feche as 
alavancas de atomização e combustível. 
c. Terminado o trabalho, feche a chave de 
combustível, para evitar dificuldades na próxima 
partida. 
Nota: Com o motor em funcionamento, a 
mangueira de arrefecimento deve estar 
montada na máquina, caso contrário, haverá 
redução do ar de resfriamento e consequente 
dano ao motor. 

ABERTO 

FECHADO 

Redução de 
Velocidade 

Aumento de 
Velocidade 

AFROUXAR 

APERTAR 

DESL. 

LIG. 

DESL. DESL. 

LIG. 
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6. Nebulização/Atomização 

(1) Nebulização. Solte a portinhola de 
pressurização, regule a abertura do bocal para 
encontrar os diferentes requisitos da 
nebulização. Gire a válvula de regulagem para 
alterar a quantidade de nebulização. Ver Fig. 
10. 

Abertura Descara (l/min.) 

1 1 

2 1,5 

3 2 

4 3 

 

  

(2) Atomização. Regule a descarga alterando a 
posição da haste de atomização conforme os 
três furos do braço oscilante. Ver Fig. 11 e  

 

7. Segurança 

(1) Leia este manual com atenção. Certifique de que 

você sabe operar adequadamente esta máquina 

antes de usá-la. 

(2) vestuário de Proteção (Fig. 13) 

a. Use boné com aba de proteção. 

b. Use óculos à prova de poeira. 

c. Use máscara de proteção facial. 

d. Use luvas longas. 

e. Use macacão de proteção contra veneno. 

f. Use botas. 

(3) Pessoas que não podem operar a máquina 

a. Deficientes mentais. 

b. Sob efeito de bebidas alcoólicas. 

c. Menores de idade ou idosos. 

d. Que não tenham conhecimento sobre a máquina. 

e. Com cansaço físico excessivo, doentes e outros 

que não possam operar a máquina normalmente. 

f. Aquelas que estejam, sonolentas. 

g. Mulheres que estejam amamentando ou grávidas. 

 

  

(4) Evite Incêndio 
a. Não faça fogo ou fume próximo da máquina. 
b. Nunca reabasteça a máquina em 
funcionamento ou ainda quente. 
c. Nunca derrame combustível sobre a máquina 
em funcionamento ou ainda quente. 
d. Sempre feche corretamente a portinhola do 
tanque de combustível. 
e. Nunca dê a partida na máquina a uma distância 
menor do que 3 metros em relação ao galão de 
combustível. 

PROTEÇÃO 

AURICULAR 

MANGAS 

COMPRIDAS 

BOTAS DE 

BORRACHA 

LUVAS DE 

PROTEÇÃO CONTRA 

PRODUTOS 

QUÍMICOS 

RESPIRADOR 

ÓCULOS DE 
PROTEÇÃO 

BONÉ 

MIN. MAX. 
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(5) Ao dar partida no motor (Fig. 14) 
a. Coloque a alavanca de atomização na 
máxima posição inferior antes de dar a partida 
no motor, caso contrário ocorrerá esguicho de 
produto químico durante a partida do motor. 
b. Não fique defronte do bocal. Mesmo que a 
portinhola de atomização esteja fechada, pode 
ocorrer descarga de produto residual de 
atomização. 

 
 
(6) Nebulização/Atomização 
a. O ideal é realizar a atomização em tempo frio 
com pouco vento. Por exemplo na parte da 
manhã ou no final da tarde. Dessa forma se 
reduz a evaporação e espargimento dos 
produtos químicos, melhoramento o efeito de 
proteção. 
b. O operador deve se mover a favor do vento. 
c. Observe a área de trabalho. Procure por 
perigos potenciais como pedras ou objetos de 
metal. Espectadores e colegas devem ser 
avisados, e crianças e animais devem ficar 
distantes por pelo menos 15 metros enquanto o 
soprador estiver em uso. Não direcione o tubo 
soprador na direção de pessoas ou animais. 

d. Se o produto químico atingir os olhos ou a 
boca do operador, deve-se lavar com água 
limpa e procurar um médico. 
e. Se o operador sentir dor de cabeça ou 
tontura, deve parar o trabalho imediatamente e 
procurar um médico. 
f. Para a segurança do operador, a atomização 
deve ser feita em total concordância com as 
instruções dos produtos químicos, bem como 
atendendo aos requisitos agrícolas. 

8. Falhas e Soluções 
(1) O motor entra em funcionamento com 
dificuldade ou não parte. 
Verifique se a vela de ignição produz centelha. 
Retire a vela de ignição e encoste o eletrodo no 
cilindro. Acione a alavanca de partida e 
verifique se ocorrem faíscas entre os eletrodos. 
Dê a partida com cuidado para não tocar nas 
partes metálicas da vela de ignição, para não 
tomar choque elétrico, como mostrado na Fig. 
15. 
 

 
 

Incorreto 
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FALHA CAUSA SOLUÇÃO 

Sem faísca 

Vela de Ignição 

1. Eletrodos úmidos Secar 

2. Coberto por carbonização Descarbonizar 

3. Isolação danificada Substitua 

4. Folga dos eletrodos incorreta Ajuste .6 ~0.7mm 

5. Eletrodos queimados Substitua 

Magneto 

1. Isolamento do enrolamento danificado Repare ou Substitua 

2. Isolação da bobina defeituosa Substitua 

3. Bobina com fio interrompido Substitua 

4. Unidade eletrônica de centelhamento 
defeituosa 

Substitua 

Normal 

Taxa de compressão 
e alimentação de 

combustível corretos 

1. Excesso de combustível no cilindro Drene 

2. Agua ou sujeira no combustível Substitua 

Alimentação de 
combustível correta, 

mas taxa de 
compressão baixa. 

1. Anel de pistão gasto ou rompido substitua-os 

2. Vela de ignição solta Aperte-a 

Carburador não 
injeta combustível 

Não há combustível no tanque Coloque combustível 

Elemento do filtro obstruído Limpe 

Respiro do tanque obstruído Limpe 

(2) Motor sem potência 

FALHA CAUSA SOLUÇÃO 

A taxa de compressão está 
correta 

1. Placa do filtro obstruída Limpe 

2. Entrada de ar na conexão do carburador Aperte 

3. Super aquecimento do motor Pare o motor e o resfrie 

4. Água no combustível Reabasteça com combustível novo 

5. Carbonização obstruindo o 
escapamento 

Limpe 

Motor super aquece 

1. Mistura de combustível pobre Regule o carburador 

2. Cilindro coberto por carbonização Limpe 

3. Óleo de má qualidade 
Use óleo de motor 2-T e ajuste a 

proporção da mistura 

4. Mangueira desconectada Monte a máquina corretamente 

Motor ruidoso ou “batendo 
pino” 

1. Combustível de má qualidade Substitua 

2. Carbonização no cilindro Limpe 

3. Peças rotativas desgastadas ou 
rompidas 

Verifique e substitua 

(3) Motor para em funcionamento 

FALHA CAUSA SOLUÇÃO 

motor para 
repentinamente 

Cabo de alimentação da vela de igniçãosolto Fixe o cabo 

Pistão danificado Substitua ou repare 

Vela de ignição carbonizada Limpe a vela de ignição 

Falta de combustível 
Abasteça o tanque de 
combustível 

Motor para lentamente 

Carburador obstruído Limpe 

Respiro do tanque obstruído Limpe 

Água no combustível 
Reabasteça com 
combustível novo 
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(4) Parada do motor difícil 

FALHA CAUSA SOLUÇÃO 
Alavanca de aceleração colocada 
na máxima posição inferior, o motor 
permanece em funcionamento. 

O cabo do acelerador é curto ou o 
pistão do carburador está 
bloqueado. 

Ajuste o cabo ou repare o 
carburador. 

(5) Atomização 

FALHA CAUSA SOLUÇÃO 

não há descarga de 
atomização intermitente. 

1. A portinhola de atomização não abre. ajuste a alavanca de abertura da 
portinhola de atomização. 

2. Portinhola do tanque não está apertada. Aperte a portinhola do tanque. 
3. O produto de atomização ou mistura de 
grânulos com corpo estranho. 

Rompa as pelotas 

4. Produto de atomização ou grânulos 
aglomerados (formando pelotas). 

Seque-os. 

5. Produto de atomização ou grânulos 
umidecido. 

Troque os grânulos 

6. Grânulos muito grandes. Limpe-a 

a portinhola de 
atomização não funciona 

adequadamente. 

1. A portinhola de atomização não fecha. Aperte-a 

2. A portinhola de atomização obstruída por 
material estranho. Aeque-os. 

Vazamento de produto de 
atomização. 

1. Placa de fixação do tanque de 
produto químico solta na parte inferior. 

Aperte-o 

2. Junta de vedação da portinhola de 
atomização danificada. 

Troque-o por um novo. 

3. Anel de vedação – O do cotovelo 
danificado. 

Troque-o por um novo. 

Razão de descarga for a 
de controle. 

O dispositivo de controle da portinhola 
de atomização não funciona 
adequadamente, 

Repare-o 

(6) Nebulização 

FALHA CAUSA SOLUÇÃO 

Não há atomização da 
mistura ou há atomização 

intermitente. 

1. Comutador do bocal ou válvula de 
controle obstruída. 

Limpe. 

2. Tubo de alimentação de líquido 
obstruído. 

Limpe 

3. Não há pressão ou a pressão está 
baixa. 

Aperte a portinhola do tanque e 
aperte as duas porcas da alça. 

Vazamento da mistura de 
atomização. 

1. placa da portinhola de atomização 
montada incorretamente. 

Monte novamente. 

2. Uniões aparafusadas soltas. Aperte-as. 
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9. Manutenção e Imobilização Prolongada 

(1) Unidades de nebulização 

a. Limpe com água limpa os resíduos de 

mistura de nebulização ou atomização no 

tanque de produto, assim como todas as outras 

peças após a operação. Em seguida seque. 

b. Limpe a portinhola de atomização, assim 

como a parte interna e externa do tanque de 

produto. 

c. Abra a portinhola do tanque de produto. 

d. funcione a máquina por 2 ou 3 minutos após 

a limpeza. 

(2) Manutenção do sistema de combustível 

a. Água ou sujeira no combustível é uma das 

principais causas de falha do motor. Por isso 

limpe o sistema de combustível regularmente. 

b. Combustível residual que permanece no 

tanque ou no carburador por longo tempo, cria 

uma goma que causa entupimentos no sistema 

de combustível, resultando no funcionamento 

irregular do motor. Por isso todo o combustível 

deve ser descarregado se a máquina for ficar 

imobilizada por mais de uma semana. 

(3) Filtro de ar e vela de ignição 

a. Limpe o filtro diariamente após a operação. A 

poeira aderida ao elemento filtrante provoca a 

perda de potência do motor. 

b. Seque o filtro antes de instalar novamente. 

c. Limpe a vela de ignição e ajuste a folga do 

eletrodo entre 0,6 e 0,7 mm conforme mostrado 

na Fig. 16. 

d. esta máquina usa vela de ignição modelo 

4106J. Não use outros modelos. Se for 

necessária a substituição compre em lojas de 

produtos agrícolas. 

 

Nota:  
a) O trabalho de manutenção, limpeza e 

ajuste deve ser feito após a parada da 

máquina e em local apropriado.  

b) Quando em manutenção, a calha de 

descarga não pode ser dada ao funcionário 

da manutenção. 

c) Verifique periodicamente a situação de 

braçadeiras, substituindo imediatamente as 

danificadas. 

 

(4) Armazenamento prolongado 

a. Limpe a máquina e aplique óleo anti-corrosão 

nas peças metálicas. 

b. Remova a vela de ignição e coloque 15 a 20 

g de óleo de motor 2-T no cilindro, através do 

orifício de montagem da vela de ignição. Acione 

o sistema de partida 4 a 5 vezes para distribuir 

o óleo internamente no motor. Acione a 

alavanca de partida lentamente, até que o 

pistão atinja o seu limite superior do seu curso e 

o deixe aí, e em seguida recoloque a vela de 

ignição. 

c. Remova o tanque de produto químico, limpe 

a portinhola de atomização assim como as 

partes interna e externa do tanque, depois 

instale o tanque e deixe a portinhola aberta. 

d. Remova as unidades de nebulização, limpe-

as e as armazene. 

e. Remova completamente o combustível do 

tanque e do carburador. 

f. Cubra a máquina com um plástico para 

proteção contra poeira e a armazene em local 

limpo e seco.



 

 


