
ALISADOR DE CONCRETO 
 
 
 

 
 
 

MANUAL DO USUÁRIO 

 
 

 
NAC2-LON 

 
 
 

Por favor, leia este Manual com atenção pára uso do equipamento. 

 

 
Aviso Importante  

 

 

Certifique-se de verificar o nível de óleo como é descrito a seguir: 

 

1. Nível de óleo do motor - Verifique se o nível de óleo está dentro da faixa entre mínimo e máximo. Se a 

máquina estiver sem óleo ou se o nível de óleo estiver abaixo do mínimo a máquina poderá ser danificada. 

 

2. Nível de óleo no pedestal - Certifique-se de que o nível de óleo esteja abaixo da borda da entrada de óleo. 

A desaceleração da máquina será danificada se o nível estiver muito baixo ou se a máquina estiver sem óleo.  

 

Se a máquina tiver de permanecer parada por mais de uma semana feche a válvula de combustível, retire o 

óleo usado para evitar que se solidifique e prejudique o funcionamento normal da máquina e guarde-o no 

recipiente para óleo residual. 



Leia e entenda estas instruções e detalhes sobre a operação regular da máquina. O uso e a manutenção 

corretos garantem a segurança das pessoas, a vida útil prolongada da máquina e a redução de problemas. 



Introdução 

Agradecemos por ter comprado nosso produto. Este manual fornece as instruções para operar e realizar a 

manutenção da máquina. Leia e entenda as instruções de modo que a máquina possa ser mantida em boas 

condições e com a vida útil estendida. 

. 

Preencha o formulário abaixo antes de utilizar a máquina. 

Tipo de Produto: No. 

Motor No.: No. 

Mantenha o cartão da garantia para fazer o registro das manutenções. 

 

Detalhes da Máquina 

Volante de Regulagem da Altura das Lâminas 

Gatilho 

Empunhadura 

Motor 

Chave de Segurança 

Dispositivo de desaceleração 

Entrada de Óleo para Engrenagem 

Placa 

Apoio da Lâmina 

Lâmina 

Anel de Proteção 



Informações de Segurança 

Gases de exaustão 

 Evite respirar os gases de exaustão do motor. 

 Utilize a máquina em local bem arejado. 

Gasolina é inflamável 

 Antes de abastecer com combustível desligue o motor. Não encha o tanque até a boca e não utilize a 

máquina inclinada. 

 Não fume enquanto estiver abastecendo. 

Proteção Contra Alta Temperatura 

 Não toque no escapamento ou na tampa quando estiver operando a máquina. Não cubra a máquina com 

pano ou plástico enquanto ela estiver em funcionamento. 

 

Operadores 

Não permita que pessoas não autorizadas ou sem treinamento operem a máquina. Verifique sempre a chave 

de segurança para manter a segurança da máquina. 

Informação sobre funcionamento 

Mantenha todos os componentes em ordem para que a máquina funcione em segurança e sem problemas. 

Informação sobre Transporte 

Esvazie o tanque de gasolina caso a máquina deva ser transportada a uma grande distância. 

 

Verificação antes de utilizar 

 

Verifique o óleo do motor 
Antes de utilizar coloque óleo no motor, pois o óleo foi retirado na fábrica antes do embarque. 
. 

Verifique o combustível 
A máquina deve utilizar combustível comum sem chumbo. 

Verifique o óleo das engrenagens 
Antes de utilizar coloque óleo nas engrenagens. Em caso de transporte aéreo o óleo é retirado antes do 

embarque. 



Ligar 

1. Coloque a chave do motor em "ON" 
2. Coloque a chave de segurança em 
"ON" 

3. Abra a chave de combustível 

4. Feche a entrada de ar 
5. Coloque a chave de entrada de 
óleo na posição do meio 

6. Uma mão escora a máquina e 
a outra aciona o motor 

7. Aqueça o motor durante 5 a 7 minutos, a 
seguir abra a entrada de ar. 

8. Regule as lâminas na altura 
adequada 

9. A máquina é segura pela 
empunhadura com as duas 
mãos, a seguir é feita a 
regulagem da abertura de óleo 
para obter a velocidade de 
operação desejada. 

Desligar 

1. Coloque a chave da abertura de óleo na posição “L”. 

2. Coloque a chave de segurança na posição “Fechada”. 

3. Coloque as lâminas em nível. 

 

Manutenção Simples 

Motor 

Passo 1: verifique e limpe o filtro de ar. 

Passo 2: verifique e limpe a vela de ignição. 

Limpe o carvão acumulado. 
Regule a folga entre os eletrodos (aproximadamente 0,6 a 0,8 mm) 

Passo 3: verifique e substitua o óleo. 

Seção do Pedestal 

Passo 1: acrescente ou substitua o óleo das engrenagens. 
 
Passo 2: caso haja ferrugem passe óleo nas lâminas e na base do coletor. 
Faça manutenção da máquina periodicamente. Consulte a tabela de verificações. 

Tabela de Verificações 

Horas de Trabalho (dias / horas) Cada 8 
horas 

(semanas / horas) 
Cada 50 horas 

(meses / horas) Cada 200 
horas Componentes 

A. Motor    

1. óleo  Verifique Substitua o óleo  

1 Vela de Ignição  Verifique  

3. Filtro de ar  Limpe  

B. Dispositivo de 
desaceleração 

 
Verifique o óleo das 

engrenagens 
Verifique e substitua o óleo das 

engrenagens 

C. Bico de óleo do apoio das 
lâminas 

 Coloque óleo  

D. Bico de óleo da tampa do 
eixo 

 Coloque óleo  

E. Alça  Verifique Verifique ou troque 

1. Ponto de movimentação 
da máquina 

 
Adicione um pouco 
de óleo de motor 

 

 



Resolução de Problemas 

Causa do Problema Modo de Solucionar 

Não é possível ligar o motor 

1. Chave de partida do motor na 
posição OF 

Coloque na posição ON 

2. Chave de segurança da 
empunhadura na posição OF 

Coloque na posição ON 

3. Chave da abertura de entrada de ar 
do motor na posição OF 

Abra 

4. Chave de combustível Abra 

5. Falta de combustível Abasteça com gasolina 

6. Combustível inadequado Utilize gasolina sem chumbo 

7. Combustível sujo Retire e abasteça com gasolina limpa 

8. Filtro de ar sujo Limpe o filtro de ar 

9. Filtro de ar molhado Troque o filtro de ar 

10. Carvão acumulado na vela de 
ignição 

Elimine o carvão 

11. Folga entre os eletrodos da vela de 
ignição inadequada 

Regule a distância (0,6 a 0,8mm) 

12. Tipo de vela de ignição errado. Troque 

13. Vela de ignição molhada Enxugue 

14. Teste do circuito  

Faísca muito pequena Troque a vela de ignição 

Sem faísca Verifique o circuito 

 

Causa do Problema Modo de Solucionar 

Não é possível ligar o motor 

15. Verifique a passagem do óleo  

Combustível gotejando Trave o botão de fixação 

Combustível e água gotejando 
Limpe o reservatório de óleo e o reservatório 
de gasolina 

Combustível não circula 
Busque auxílio de um profissional qualificado 
em reservatório de gasolina ou entre em 
contato conosco 

O motor está com baixa potência 

1 .Reservatório de gasolina entupido 
Busque auxílio de um profissional qualificado 
em reservatório de gasolina ou entre em 
contato conosco 

2. A haste do acelerador não está 
orientada 

Busque auxílio de um profissional qualificado 
em reservatório de gasolina ou entre em 
contato conosco. 

A velocidade do motor está muito baixa. 

1. A linha de entrada de gasolina está 
mal posicionada 

Coloque a linha de entrada de gasolina na 
posição correta e fixe-a ou troque-a. 

Difícil dar partida pela empunhadura 

1. A linha de entrada de gasolina está 
mal posicionada. 

Coloque a linha de entrada de gasolina na 
posição correta e fixe-a ou troque-a. 

2. A velocidade do motor está muito alta Regule o motor 

3. Embreagem com problema Verifique ou troque 



 

Causa do Problema Modo de Solucionar 

Acionamento está bom  

1. A correia está gasta Troque 

2. A polia da correia está gasta Troque 

3. A polia da correia está mal posicionada Regule e fixe 

4. A correia está deslizando Verifique e troque a embreagem 

5. A polia da correia do pedestal gira 
vagarosamente 

Entre em contato conosco 

O ângulo das laminas não é adequado 

1. O fio da empunhadura está solto Fixe o fio ou troque-o 

2. O apoio da lâmina gira vagarosamente Faça manutenção e troque 

3. A placa gira vagarosamente Faça manutenção e troque 

A máquina não pode ser operada e controlada adequadamente. 

1. As laminas não estão na posição 
correta 

Fixe-as corretamente 

2. As laminas não estão bem fixas Fixe-as perfeitamente 

3. O dorso das laminas está curvo Troque 

4. As lâminas estão irregulares Troque 

5. Os dorsos das laminas estão 
irregulares 

Troque 

6. As laminas não foram trocadas ao 
mesmo tempo 

Troque todas 

7. Difícil regular o pedestal. Entre em contato conosco 

Nota: se tiver qualquer outra dúvida ou problema entre em contato com o Departamento 

de Serviços de Pós-Venda ou o distribuidor local. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termo de garantia: 

 
A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições: 

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

em questão. 

2. . O prazo de vigência da garantia é de 3 meses para uso profissional  e 6 meses para uso 

residencial, contados a partir da data da emissão da nota fiscal. 

A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial (intensivamente) e se 

restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças defeituosas do equipamento. 

Garanta sua garantia! 

Preencha corretamente o Certificado de Garantia do produto, pois sem este a garantia não será concedida. 

Regras gerais de garantia 

Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência técnica autorizada, pois a 

negligencia de uma imperfeição, por falta de aviso e revisão, certamente acarretará em outros danos, 

os quais não poderemos assistir e, também, nos obrigará a extinguir a garantia. É de responsabilidade 

do agente da assistência técnica a substituição de peças e a execução de reparos em sua oficina. O 

agente também será responsável por definir se os reparos e substituições necessários estão cobertos 

ou não pela garantia. 

Itens não cobertos pela garantia: 

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

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

técnica . 

3. Danos causados por fenômenos da natureza; 

4. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros; 

5. Manutenções rotineiras, como: 

5.1 Limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, regulagens, etc.; 

5.2 Peças que requerem manutenção corriqueira, como: elemento de filtro de ar, vela de ignição, 

lonas e pastilhas de freio, juntas,  lâmpadas, disjuntores, cabos e baterias; 

6. Peças de desgaste natural, como: rodas, câmaras de ar, amortecedores, discos de fricção, corrente, 

cora, rolamento, entre outros. 

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

produtos químicos (combustíveis ou produtos não recomendados pela NTS do Brasil), efeitos de 

maresia ou corrosão; 

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

9.  Substituição do equipamento, motor ou conjuntos. 

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

movimentação, transporte ou estocagem. 



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

de componentes ou acessórios não recomendados pela NTS do Brasil. 

12.  Danos causados pela oscilação da rede elétrica. 

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

14.  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 (sobrecargas, acidentes etc.) 

3. O equipamento for  utilizado  para  outros  fins  ou  instalado  de  modo  não apresentado no manual 

de instruções. 

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

5. O tipo de  combustível  ou  lubrificante  especificados  não  forem  utilizados, misturado 

incorretamente (motores de 2 tempos). 

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

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

8. O prazo de validade estiver expirado. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CERTIFICADO DE GARANTIA 

 

 A NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA., garante este 

produto nas condições expressas no Termo de Garantia abaixo. 

No caso de garantia, este Certificado deve ser entregue junto com a nota fiscal e seu produto na assistência 

técnica. 

PRODUTO 

N° DE SERIE     N° DA NOTA FISCAL DE COMPRA 

CLIENTE/USUÁRIO  

TELEFONE DE CONTATO   E-MAIL 

ENDEREÇO 

CEP          CIDADE      UF 

REVENDEDOR     VENDEDOR 

 

RECIBO DE ENTREGA TÉCNICA 

Declaro que recebi este produto completo e que efetuei a leitura do manual de instruções  

antes de operá-lo. 

 

ASSINATURA DO CLIENTE 

DATA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.naganoprodutos.com.br 

vendas@naganoprodutos.com.br 


