
 

 

 

 

 

 

 

MOTOR A GASOLINA 

Manual do Proprietário 

 

168F ● 168F - 1 ● 170F 

173F ● 177F ● 182F ● 188F ● 190F 

 

 

 

NOTA: foto pode variar de acordo com o modelo 

 

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.  



 

Mantenha este manual a seu alcance e poderá consultá-lo sempre que precisar. 

Este manual do proprietário é considerado parte integrante do motor e deve permanecer junto quando for 

revendido. 

As informações e especificações incluídas nesta publicação estavam em vigor quando aprovados para 

impressão. 

Somente o tipo com acionador de partida elétrico está equipado para partida elétrica e manual 

LEIA O MANUAL DO PROPRIETÁRIO CUIDADOSAMENTE. Tenha atenção especial para estes símbolos e 

quaisquer outras instruções que se seguem: 

 

Indica que resultará em lesão grave ou morte se as instruções não forem 

seguidas. 

 

Indica que poderá resultar em lesão grave ou morte se as instruções não forem 

seguidas. 

 

Indica a possibilidade de ferimentos de menor gravidade ou moderados se as 

instruções não forem seguidas. 

 

Indica que pode resultar em danos ao equipamento ou materiais se as 

instruções não forem seguidas. 

NOTA: Apresenta informações úteis. 

Se surgir algum problema ou se tiver alguma dúvida sobre o motor, consulte o seu revendedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO 
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1. SEGURANÇA DO MOTOR 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA 

A maioria dos acidentes com motores podem ser prevenidos, se você seguir todas as instruções contidas 

neste manual e no motor. Os perigos mais comuns são descritos abaixo, bem como melhor maneira de se 

proteger e proteger aos outros. 

Responsabilidades do proprietário 

● Os motores são projetados para fornecer um serviço seguro e confiável, se operado de acordo com 

as instruções. Leia e compreenda bem este manual do proprietário antes de operar o motor. Falha 

no seu manuseio poderá resultar em acidentes pessoais ou danos ao equipamento. 

● Saiba como parar o motor rapidamente e compreenda o funcionamento de todos os controles. 

Nunca permita que outra pessoa opere o motor sem as instruções adequadas. 

● Não permita que crianças operem o motor. Mantenha crianças e animais domésticos longe da área 

de operação. 

Abasteça com Cuidado 

A gasolina é extremamente inflamável e seu vapor poderá explodir. Reabasteça em áreas externas, bem 

ventiladas e com o motor parado. Nunca fume próximo à gasolina e mantenha chamas e faíscas afastadas. 

Sempre armazene a gasolina em um recipiente recomendado. Se qualquer combustível for derramado, 

certifique-se de que a área esteja seca antes de ligar o motor. 

Exaustão quente 

O silencioso esquenta durante a operação e permanece quente por um tempo após a parada do motor. Tenha 

cuidado para não tocar no silencioso enquanto estiver quente. Deixe o motor esfriar antes de guardá-lo em 

ambiente interno 

● Para evitar riscos de incêndio e fornecer a ventilação adequada para as aplicações de equipamentos 

fixos, mantenha o motor há pelo menos 3 pés (1 metro) de paredes e outros equipamentos durante 

a operação. Não coloque objetos inflamáveis próximos ao motor. 

Perigos do monóxido de carbono 

Os gases de escapamento contém monóxido de carbono, um gás venenoso. Evite a inalação dos gases de 

exaustão. Nunca deixe o motor funcionando em uma garagem fechada ou ambiente confinado. 

Outros equipamentos 

Reveja as instruções fornecidas com o equipamento alimentado por esse motor, a fim de sanar quaisquer 

precauções de segurança adicionais e que precisam ser observado em conjunto com a partida do motor, 

desligamento, operação ou equipamento de proteção que seja necessário para operar o equipamento.
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2. COMPONENTES E LOCAIS DE CONTROLE 

 

 

 

 

 

FILTRO DE AR SILENCIOSO 

VELA DE IGNIÇÃO 

TANQUE DE 
COMBUSTÍVEL 

ALAVANCA DA VÁLVULA DE 
COMBUSTÍVEL 

MANOPLA 
DE 

PARTIDA 

ARRANQUE 
MANUAL 

DISJUNTOR (TIPO 
ELÉTRICO) 

INTERRUPTOR DO 
MOTOR (TIPO 

ELÉTRICO) 

ALAVANCA DO 
ACELERADOR 

TAMPA DO FILTRO 
DE COMBUSTÍVEL 

PARTIDA ELÉTRICA 
(TIPO ELÉTRICO) 

NÚMERO DE SÉRIE E 
TIPO DO MOTOR: 

BUJÃO DE DRENAGEM 
DE ÓLEO 

TAMPA DO FILTRO 
DE ÓLEO 

(TIPO COM ACIONADOR DE PARTIDA ELÉTRICO) 

TUBO DE RESÍDUO 
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3. CONTROLES 

Alavanca da válvula de combustível 

A válvula de combustível abre e fecha a passagem entre o tanque de combustível e o carburador. A alavanca 

da válvula de combustível deve estar na posição ON para funcionamento do motor. 

Quando o motor não estiver em uso, deixe a alavanca da válvula de combustível na posição OFF, a fim de 

evitar o afogamento do carburador e reduzir a possibilidade de vazamento de combustível 

 

Alavanca do Acelerador 

Os controles da alavanca do acelerador de velocidade do motor. 

Movendo a alavanca do acelerador nas direções mostradas, faz com que o motor funcione mais rápido ou 

mais devagar. 

 

 

Interruptor do motor 

O interruptor do motor habilita e desabilita o Sistema de ignição. 

O interruptor do motor deve estar na posição ON para colocar o motor em funcionamento. Girando o 

interruptor do motor para a posição OFF faz o motor parar. 

ALAVANCA 
DA VÁLVULA 
DE COMBUS-

TÍVEL 

RÁPIDO 
(FAST) 

LENTO (SLOW) 

ALAVANCA DO 
ACELERADOR 
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TODOS OS MOTORES EXCETO O TIPO COM ACIONADOR DE PARTIDA ELÉTRICO 

 

A alavanca do afogador abre e fecha a válvula do afogador no carburador. A posição fechada enriquece a 

mistura de combustível para a partida com o motor frio. 

A posição ABERTO proporciona a mistura correta de combustível para operação após a partida, e para 

reiniciar com o motor quente. 

Algumas aplicações do motor usam um afogador montado remotamente, ao invés da alavanca do afogador 

montado no motor como mostrado aqui. 

 

Manopla de arranque manual 

Puxando a manopla de partida faz com que o arranque manual dê a partida no motor. 

ALAVANCA DO 
ACELERADOR 

ABERTO 

FECHADO 

ABERTO 
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4. VERIFIQUE ANTES DA OPERAÇÃO  

SEU MOTOR ESTÁ PRONTO PARA FUNCIONAR? 

Para sua segurança, e para maximizar a vida útil de seu equipamento, é muito importante reservar um tempo 

antes de operá-lo para verificar sua condição. Certifique-se de solucionar quaisquer problemas que encontrar, 

ou fazer com que sua assistência técnica os corrija, antes de operar o motor. 

 

A manutenção inadequada do motor, ou a falha em corrigir um problema 

antes da operação, pode causar um mau funcionamento em que você pode 

ficar gravemente ferido. 

 

Sempre realize uma inspeção pré-operação antes de cada utilização, e corrija 

qualquer problema. 

Antes de iniciar a verificação da pré-operação, certifique-se de que o motor esteja nivelado e o interruptor do 

motor esteja na posição OFF. 

Verifique a Condição Geral do Motor: 

● Procure em volta e embaixo do motor por sinais de vazamentos de óleo ou de gasolina. 

● Remova a sujeira excessiva ou detritos, especialmente em torno do silencioso e do arranque 

manual. 

● Procure por sinais de dano. 

● Verifique se todos os protetores e tampas estão no lugar, e se todas as porcas, parafusos e 

parafusos de ajustes estão apertados. 

Verifique o Motor 

Verifique o nível de óleo do motor. Acionar o motor com um baixo nível de óleo pode danificá-lo. 

O Sistema de Alerta de Óleo (tipos de motor aplicável) irá parar automaticamente o motor antes que o nível 

de óleo cai abaixo dos limites de segurança. No entanto, para evitar a inconveniência de um desligamento 

inesperado, sempre verifique o nível de óleo do motor antes da partida. 

Verificação do filtro de ar. Um filtro de ar sujo restringirá o fluxo de ar ao carburador, afetando o desempenho 

do motor. 

Verifique o nível de combustível. Iniciar com o tanque cheio ajudará a eliminar ou reduzir as interrupções de 

operação para reabastecimento. 

Verifique o equipamento alimentado por esse motor 

Reveja as instruções fornecidas com o equipamento alimentado por este motor a fim de sanar quaisquer 

precauções e procedimentos que devem ser seguidos antes da partida do motor. 
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5. OPERAÇÃO 

PRECAUÇÕES PARA UMA OPERAÇÂO SEGURA 

Antes de operar o motor pela primeira vez, por favor, reveja a INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE 

SEGURANÇA e o capítulo intitulado ANTES DA OPERAÇÃO. 

 

Monóxido de carbono é tóxico. Inalá-lo pode causar inconsciência e até 

mesmo matá-lo. 

 

Evite quaisquer áreas ou ações que podem expô-lo ao monóxido de carbono. 

Reveja as instruções fornecidas com o equipamento alimentado por esse motor, a fim de sanar quaisquer 

precauções de segurança e que devem ser observadas em conjunto com a partida do motor, desligamento ou 

operação . 

PARTIDA DO MOTOR 

1 - Mova o registro de combustível para a posição "ON". 

 

2 - Para começar com o motor frio, mova a alavanca do afogador para a posição FECHADA (CLOSE).  

Para reiniciar um motor quente, deixe a alavanca do afogador na posição ABERTA (OPEN). 

Algumas aplicações do motor usam um afogador montado remotamente, ao invés da alavanca do 

afogador montado no motor como mostrado aqui. 

ALAVANCA DA 
VÁLVULA DE 

COMBUSTÍVEL 
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3 - Mova a alavanca do acelerador da posição LENTA (SLOW), aproximadamente 1/3 da distância em 

direção à posição RÁPIDA (FAST). 

Algumas aplicações do motor usam um controle do acelerador montado remotamente, ao invés da 

alavanca do acelerador montado no motor como mostrado aqui. 

4 - Gire o interruptor do motor para a posição  

 

 

5 - Operar o motor de arranque 

● ARRANQUE MANUAL (todos os tipos de motores): 

Puxe a manopla de partida suavemente até que sinta resistência; em seguida, puxe-a rapidamente. 

ALAVANCA DO 
AFOGADOR 

ABERTO 
FECHADO 

INTERRUPTOR DO MOTOR 
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Não permita que a manopla de partida se encaixe atrás do motor no seu 

retorno. Retorná-la com cuidado, a fim de evitar danos ao motor de arranque. 

● COM ACIONADOR DE PARTIDA ELÉTRICO 

Gire o interruptor do motor para a posição START (LIGAR) e segure-o até que o motor de a partida. 

 

Não use o acionador de partida elétrico por mais de 5 segundos, caso 

contrário, poderá ocorrer danos ao acionador. Se houver falha na partida do 

motor, solte o interruptor e aguarde 10 segundos antes de tentar novamente. 

 

Quando o motor iniciar, permita que o interruptor do motor retorne para a posição ON.  

 

 

 

INTERRUPTOR DO MOTOR  
(TIPO COM PARTIDA ELÉTRICA) 

6 - Se a alavanca do afogador foi movida para a posição fechada para ligar o motor, mova-a gradualmente 

para a posição aberta até que o motor esteja aquecido. 

AVISO 

AVISO 
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PARADA DO MOTOR 

Para parar o motor em caso de emergência, simplesmente girando o interruptor do motor para a posição OFF. 

Em condições normais, utilize o procedimento a seguir. 

1 - Mova a alavanca do acelerador para a posição SLOW (lento). 

Algumas aplicações do motor usam um acelerador montado remotamente, ao invés da alavanca do 

acelerador montado no motor como mostrado aqui. 

 

2 - Gire o interruptor do motor para a posição OFF 

 

3 - Gire a alavanca da válvula de combustível para 

a posição OFF. 

  

 

AJUSTE DA VELOCIDADE DO MOTOR 

Posicione a alavanca do acelerador até a velocidade desejada do motor. 

Para recomendações sobre a velocidade do motor, consulte as instruções fornecidas com o equipamento 

alimentado por esse motor. 

ALAVANCA DO ACELERADOR 

LENTO 
(SLOW) 

INTERRUPTOR DO MOTOR 

ALAVANCA DA 
VÁLVULA DE 

COMBUSTÍVEL 
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6. MANUTENÇÃO 

A IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO 

A manutenção adequada é essencial para uma operação segura, econômica e livre de problemas. Ela também 

ajuda a reduzir a poluição do ar. 

 

Uma manutenção inadequada do motor ou a falta de reparo de um problema 

antes da operação pode gerar defeitos, podendo causar ferimentos graves ou 

fatais. 

 

Sempre siga as recomendações de manutenção e inspeção e a tabela de 

manutenção descrita neste Manual do Proprietário. 

 

Para melhor auxiliá-lo em como cuidar de seu motor, as páginas seguintes apresentam as tabelas de 

manutenção, os procedimentos de inspeção de rotina e os procedimentos básicos de manutenção, utilizando 

ferramentas manuais básicas. Outros serviços mais elaborados ou que necessitem de ferramentas especiais 

devem ser efetuados por profissionais e são normalmente executados por técnicos ou mecânicos qualificados. 

A tabela de manutenção se aplica às condições normais de operação. Caso seu motor seja utilizado sob 

condições severas, como por exemplo com carga elevada ou sob alta temperatura por períodos prolongados, 

ou sob condições de umidade ou poeira, consulte uma assistência técnica quanto às recomendações 

aplicáveis às suas necessidades e individuais. 

SEGURANÇA NA MANUTENÇÃO 

Apresentamos as precauções de segurança mais importantes. Entretanto, não podemos adverti-lo sobre 

todos os possíveis perigos que podem surgir ao efetuar a manutenção. Apenas você poderá decidir se deve ou 

não efetuar uma determinada tarefa. 

 

Caso as instruções de manutenção não sejam seguidas devidamente, poderão 

ocorrer ferimentos graves ou fatais. 

 

Sempre siga os procedimentos e cuidados descritos neste Manual do 

Proprietário. 
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Precauções de Segurança 

Certifique-se de que o motor esteja desligado antes de começar a manutenção ou reparos. Isto eliminará 

vários perigos em potencial. 

 Envenenamento por monóxido de carbono pela exaustão do motor.  

Certifique-se de que exista ventilação adequada sempre que operar o motor. 

 Queimaduras por partes quentes.  

Deixe o motor e o sistema de exaustão esfriar antes de tocá-los. 

 Ferimentos causados por peças móveis.  

Não ligue o motor a menos que você seja instruído a fazê-lo. 

● Leia as instruções antes de iniciar e certifique-se de que possua os conhecimentos e ferramentas 
necessárias. 

● Para reduzir a possibilidade de incêndio ou explosão, tome cuidado ao trabalhar próximo à 
gasolina. Utilize apenas solvente não inflamável e nunca gasolina para limpar as peças. Mantenha 
cigarros, faíscas e chamas afastadas de todas as peças relacionadas ao sistema de combustível. 

Lembre-se de que seu revendedor autorizado conhece o seu motor muito bem e está completamente 

equipado para efetuar a manutenção e os reparos necessários. Para assegurar uma melhor qualidade e maior 

confiabilidade, utilize somente peças originais ou seus equivalentes para reparos e substituições. 

TABELA DE MANUTENÇÃO 
Intervalo de Manutenção 

Reparos realizados em cada mês indicado ou no 
intervalo de horas de funcionamento, o que vier 
primeiro 

Cada 
utilização 

Primeiro mês 
ou 20 horas 

A cada 3 
meses ou 50 

horas 

A cada 6 
meses ou 100 

horas 

A cada ano ou 
300 horas 

ITEM 

● Óleo do Motor 

Verifique o nível 
de 

O     

Trocar  O  O  

● Filtro de ar 

Verificação O     

Limpar   O(1)   

Substitua     O 

● Copo de sedimento- Limpar    O  

● Vela de ignição 
Verificar,-Limpar    O  

Substitua     O 

● 
Supressor de fagulhas 

(peças opcionais) 
Limpar    O  

● Marcha lenta Verificar/ Ajustar     O(2) 

● Limpeza da Válvula Verificar/ Ajustar     O(2) 

● 
Tanque de combustível 
e filtro 

Limpar     O(2) 

● Câmara de combustão. Limpar Após cada 300 Horas. (2) 

● Tubo de combustível Verificação Cada 2 anos (substitua se necessário (2)) 

● Serviços relacionados às emissões. 

(1) Efetue os reparos com mais frequência ao utilizar em áreas empoeiradas
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Esses itens devem receber manutenção de um representante autorizado, a menos que você possua as ferramentas 

apropriadas e seja mecanicamente proficiente. Consulte o manual para os procedimentos de serviço. 

 

REABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL 

Capacidade do tanque de combustível  

168F, 168F-1, 170F: 3,6L 
173F, 177F, 182F, 188F, 190F: 6,0L 

Com o motor parado, remova a tampa do tanque de combustível e verifique o nível de combustível. 

Reabasteça o tanque caso o nível de combustível esteja baixo. 

 

A gasolina é altamente inflamável/explosiva sob certas condições. Durante 

seu manuseio, podem ocorrer ferimentos ou queimaduras graves. 

● Desligue o motor e mantenha o calor, faíscas e chamas afastadas. 

● Manuseie o combustível somente em locais abertos. 

● Limpe todo o combustível derramado. 

 

 

Reabasteça em área aberta antes de acionar o motor. Caso o motor esteja funcionando ou esteja quente, 

deixe-o esfriar. Reabasteça cuidadosamente para evitar que o combustível seja derramado. Não encha acima 

do rebordo do filtro de combustível. Após o reabastecimento, aperte bem a tampa do tanque de combustível. 

Jamais reabasteça o motor no interior de uma construção onde os vapores da gasolina possam atingir chamas 

ou fagulhas. Mantenha a gasolina afastada de luzes piloto, churrasqueiras, produtos de força, ferramentas 

elétricas, etc. 

Combustível derramado não é apenas um risco de incêndio, mas também risco ambiental. Limpe todo o 

combustível derramado. 

 

O combustível pode danificar a pintura. Tenha cuidado para não derramar 

combustível quando encher o tanque. Danos causados por combustível 

derramado não está coberto pela garantia. 

 

AVISO 

NÍVEL MÁXIMO DE 
COMBUSTÍVEL 
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RECOMENDAÇÕES DE COMBUSTÍVEL 

Utilize gasolina sem chumbo com um índice de octano da bomba de 86 ou superior 

Estes motores são certificados para operar com gasolina sem chumbo. Gasolina sem chumbo produz menos 

depósitos e consumo do motor, da vela de ignição e aumenta a vida útil do sistema de exaustão. 

Nunca use gasolina velha ou contaminada ou uma mistura de óleo/gasolina. Evite a entrada de sujeira ou 

água no tanque de combustível. 

Ocasionalmente, você pode ouvir "batida por centelha" ou "batida de pino" (ruído de batida metálica) leve 

enquanto estiver operando sob cargas pesadas. Isto não é nenhum motivo de preocupação. 

Se a batida por centelha do pino ocorre a uma velocidade constante do motor, sob carga normal, altere o 

tipo/marca da gasolina. Se a batida por centelha ou a batida de pino persistir, consulte um revendedor 

autorizado e/ou assistência técnica. 

Operar o motor com batida por centelha ou pino persistente, pode causar danos ao mesmo.  

Operando o motor com batida por centelha ou pino é considerado como uso indevido, e a Garantia 

Limitada do Distribuidor não cobrem peças danificadas por uso indevido. 

 

VERIFIQUE O NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR  

Verifique o nível de óleo com o motor desligado e em uma superfície nivelada. 

1 - Remova a tampa do gargalo de abastecimento/vareta medidora e limpe-a. 

 

2 - Insira e remova a vareta medidora sem rosqueá-la no gargalo de abastecimento. Verifique o nível de 

óleo indicado na vareta. 

3 - Se o nível de óleo estiver baixo, encha até a borda do furo do gargalo de abastecimento de óleo com o 

tipo recomendado. 

4 - Rosqueie firmemente a vareta medidora/tampa do gargalo de abastecimento. 

TAMPA DO GARGALO DE 
ABASTECIMENTO/VARETA 

MEDIDORA 

MARCA SUPERIOR 

MARCA INFERIOR 
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Acionar o motor com baixo nível de óleo, poderá danificá-lo. 

O Sistema de Alerta de Óleo (tipos de motor aplicável) irá parar automaticamente o motor antes que o nível 

de óleo cai abaixo dos limites de segurança. No entanto, para evitar a inconveniência de um desligamento 

inesperado, sempre verifique o nível de óleo do motor antes da partida. 

TROCA DO ÓLEO DO MOTOR 

Drene o óleo usado enquanto o motor estiver aquecido. O óleo aquecido drena rápida e completamente. 

1 - Coloque um recipiente adequado debaixo do motor para recolher o óleo usado, e remova a tampa do 

gargalo de abastecimento/vareta medidora e o bujão de drenagem. 

2 - Permita que o óleo usado seja drenado completamente, e em seguida reinstale o bujão de drenagem e 

aperte-o firmemente. 

Descarte o óleo do motor usado de modo que seja compatível com o meio ambiente. Sugerimos que o 

óleo seja transportado em um recipiente vedado para um 

centro de reciclagem local ou estação de serviço Não o jogue no lixo, nem derrame no solo ou ralo. 

3 - Com o motor em uma posição nivelada, encha até a borda externa do furo do gargalo de abastecimento 

de óleo com o tipo recomendado. 

Capacidade do óleo do motor 

168F, 168F-1, 170F: 3,6L 
173F, 177F, 182F, 188F, 190F: 6,0L 

Acionar o motor com um baixo nível de óleo pode danificá-lo. 

O Sistema de Alerta de Óleo (tipos de motor aplicáveis) irá parar automaticamente o motor antes que o 

nível de óleo fique abaixo do limite de segurança. 

No entanto, para evitar a inconveniência de um desligamento inesperado, encher até ¾ do limite 

superior, e verifique o nível do óleo regularmente. 

4 - Rosqueie firmemente a vareta medidora/tampa do gargalo de abastecimento. 

 

AVISO 

TAMPA DO 
GARGALO DE 

ABASTECIMEN
TO/VARETA 
MEDIDORA 

NÍVEL DE ÓLEO 

PARAFUSO DE 
DRENAGEM 
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MANUTENÇÃO DO SEU MOTOR 

RECOMENDAÇÕES DO ÓLEO DE MOTOR 

O óleo é o fator que mais afeta o desempenho e a vida útil do motor. Utilize óleo detergente automotivo de 4 

tempos. 

SAE 10W-30 é recomendado para uso geral. Outras viscosidades mostradas no gráfico podem ser utilizadas 

quando a temperatura média estiver dentro da faixa recomendada. 

Graus de viscosidade SAE 

 
TEMPERATURA AMBIENTE 

A classificação de serviço e viscosidade de óleo SAE está no rótulo API do recipiente de óleo. Recomendamos 

que você use o Serviço de API da categoria SE de Óleo SF. 

INSPEÇÃO DO FILTRO DE AR 

Remova a tampa do filtro de ar e inspecione o filtro. Limpe ou substitua os elementos filtrantes sujos. Sempre 

substitua os elementos filtrantes danificados. Se equipado com um filtro de ar do banho de óleo, verifique 

também o nível de óleo. 

 

SERVIÇO DO FILTRO DE AR 

Um filtro de ar sujo restringirá o fluxo de ar ao carburador, afetando o desempenho do motor. 

FILTRO 
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Se você operar o motor em áreas muito empoeiradas. Limpe o filtro de ar com maior frequência a aquela 

especificada no CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO. 

 

A operação do motor sem um filtro de ar ou com: um filtro de ar danificado, 

permitirá que a sujeira penetre no motor, causando um desgaste prematuro. 

Este tipo de dano não é coberto pela Garantia. 

Tipos de Elementos-Filtros Duais 

1 - Remova a porca borboleta da tampa do filtro de ar e depois remova a 

tampa do filtro de ar. 

2 - Remova a porca borboleta do filtro de ar e remova o filtro. 

3 - Remova o filtro de espuma do filtro de papel. 

4 - Inspecione os dois elementos do filtro de ar e troque-os no caso de 

estiverem danificados. Sempre substitua o elemento do filtro de ar 

nos intervalos programados. 

5 - Limpe os elementos do filtro de ar, no caso de serem reutilizados. 

 

Elemento do filtro de ar de papel: Bata o elemento do filtro várias vezes sobre uma superfície rígida para 

remover a sujeira, ou sopre com ar comprimido (sem exceder 30 psi [207 kPa]) através do elemento do filtro a 

partir da parte interna. Nunca remova a sujeira com uma escova, pois isto fará com que a sujeira penetre nas 

fibras. 

Elementos do filtro de ar de espuma: Limpe em água morna e sabão, enxague e deixe secar completamente 

ou utilize um solvente não inflamável e deixe secar. Mergulhe o elemento do filtro no óleo de motor limpo, 

espremendo em seguida para remover todo o excesso de óleo. O motor vai esfumaçar quando ligado se for 

deixado muito óleo na espuma. 

6 - Remova a sujeira da parte interna da base do filtro de ar e da tampa, utilizando um pano úmido. Cuidado 

para evitar a penetração de sujeira no duto de ar que leva ao carburador. 

7 - Coloque o elemento do filtro de ar de espuma sobre o elemento de papel, e reinstale o filtro de ar. 

Certifique-se de que a junta esteja no lugar e embaixo do filtro de ar. Aperte bem a porca borboleta do 

filtro de ar. 

8 - Instale a tampa do filtro de ar e aperte a porca borboleta corretamente na tampa. 

AVISO 

FILTRO DE AR 

ELEMENTO DO 
FILTRO DE PAPEL 

ELEMENTO DO 
FILTRO DE 
ESPUMA 

JUNTA 
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Tipo de banho de óleo 

1 - Remova a porca borboleta e remova a tampa e a capa do filtro de ar. 

2 - Retire o filtro de ar da tampa. Lave a tampa e o filtro com água morna e sabão e, em seguida, enxague e 

deixe secar completamente. Ou limpe em solvente não inflamável e deixe secar. 

3 - Mergulhe o elemento do filtro em um óleo de motor limpo, espremendo em seguida para remover todo 

o excesso. O motor vai esfumaçar se for deixado muito óleo na espuma. 

4 - Esvazie o óleo usado do filtro de ar,  lave toda a sujeira acumulada com um solvente não inflamável e 

seque a caixa. 

5 - Encha a caixa do filtro de ar até a marca, com o mesmo óleo recomendado para o motor. Capacidade de 

óleo: 2.0 US oz  (60 cm3 ) 

6 - Remonte o filtro do ar e aperte firmemente as porcas borboletas. 

 

LIMPEZA DO COPO DE SEDIMENTO 

1 - Mover a válvula de combustível para a posição OFF, e, em seguida, retire o copo de sedimento de 

combustível e o O-ring. 

 

A gasolina é altamente inflamável explosiva sob certas condições. 

 

Durante seu manuseio, podem ocorrer ferimentos ou queimaduras graves. 

● Mantenha-o distante de calor, faíscas e chamas. 

● Manuseie o combustível somente em locais abertos. 

● Limpe todo o combustível derramado. 

 

COBERTURA DO 
FILTRO DE AR 

FILTRO 

GRADE 

CAIXA DO 
FILTRO DE 
AR 

TAMPA 

PORCA 
BORBOLETA 

NÍVEL DE 
ÓLEO 
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2 - Lave o copo de sedimento e o O-ring em solvente não inflamável e seque-os bem. 

3 - Coloque o O-ring na válvula de combustível e instale o copo de sedimento. Aperte bem o copo de 

sedimento. 

4 - Mova a válvula de combustível para a posição ON a fim de detectar possíveis vazamentos. Substitua o O-

ring, se encontrar algum vazamento. 

 

 

SERVIÇO DA VELA DE IGNIÇÃO 

Velas de ignição recomendadas: F7TJC, F5T ou F6TC ou outras equivalentes. 

 

Uma vela de ignição incorreta pode danificar o motor. 

1 - Desconecte a vela de ignição e remova toda a sujeira ao redor da área da vela. 

2 - Remova a vela de ignição usada com uma chave de vela. 

CHAVE DE VELA 

             

3 - Inspecione a vela de ignição. Substituir se os eletrodos estiverem quentes ou se o isolador estiver 

rachado ou lascado. 

AVISO 

O-RING 

COPO DE SEDIMENTO 
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4 - Meça a folga do eletrodo da vela de ignição com um medidor adequado. A folga deve ser 0,028 -0,031 

em (0,70 - 0,80 mm). Corrija a folga, se necessário, curvando cuidadosamente o eletrodo lateral. 

5 - Instale com cuidado a vela de ignição, manualmente, para evitar encavalamento da rosca. 

6 - Após assentar a vela de ignição, ilumine com uma faísca; use a chave de vela para comprimir a água.  

 
Se reinstalar a vela usada aperte com 1/8 - 1/4 de volta após assentar a vela de ignição. 

 
Se estiver instalando uma nova vela de ignição, aperte 1/2 de volta após assentar a vela de ignição. 

 

A vela de ignição mal apertada pode fazer com que ela se torne muito quente 

danificando o motor. 

Apertar demais a vela de ignição pode danificar as roscas do cabeçote. 

7 - Prenda o conector da vela de ignição. 

 

AJUSTE DA MARCHA LENTA 

1 - Ligue o motor ao ar livre e deixe-o aquecer até a temperatura de funcionamento. 

2 - Mova a alavanca do acelerador para a posição mais lenta. 

3 - Gire o parafuso de ajuste da aceleração para obter a velocidade de marcha lenta padrão. Velocidade de 

marcha lenta padrão: 1400±150 rpm 

 

AVISO 

PARAFUSO DE PARADA DO 
ACELERADOR 
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SERVIÇO DO SUPRESSOR DE FAGULHAS (equipamento opcional) 

O motor não vem equipado de fábrica com o supressor de fagulhas. Em algumas regiões, é ilegal operá-lo sem 

o detentor. Verifique as leis e regulamentações locais. Um supressor de fagulhas está disponível na assistência 

técnica e revendedores autorizados. 

O supressor de fagulhas deve ser inspecionado a cada 100 horas de operação para que funcione 

corretamente. 

Se o motor esteve em funcionamento, o silencioso estará muito quente. Deixe que o silencioso esfrie antes de 

fazer a manutenção no supressor de faíscas. 

1 - Remova os três parafusos de 4mm do defletor de escape, e remova o defletor. 

2 - Remova os quatro parafusos de 5mm do silencioso e remova o protetor do silencioso 

3 - Remova o parafuso de 4mm do supressor de faíscas e depois o remova do silencioso. 

 

4 - Use uma escova para remover os acúmulos de carvão da tela do supressor de faísca. Tome cuidado para 

evitar danificar a tela. 

O supressor de faísca deve estar livre de rupturas e furos. Substitua o supressor de faísca se ele estiver 

danificado. 

5 - Instale o supressor de faísca, o protetor do silencioso e o defletor de escape na ordem inversa da 

desmontagem. 

PROTETOR DO 
SILENCIOSO 

SILENCIOSO 

Porcas de 
8mm 

Parafusos de 
4mm 

Supressor de 
Fagulhas 

JUNTA 

TELA 
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7. ARMAZENAMENTO/TRANSPORTE  

ARMAZENAMENTO DO SEU MOTOR 

Preparação de armazenamento 

A preparação para a armazenagem adequada é essencial para manter seu motor livre de problemas e com 

uma boa aparência. Os seguintes passos o ajudarão a manter motor livre de ferrugem e corrosão, o que 

poderia interferir em seu funcionamento e aparência e irá facilitar a partida do motor quando utilizá-lo 

novamente. 

Limpeza 

Se o motor estiver em funcionamento, deixe-o esfriar por pelo menos meia hora antes de lavar. Limpe todas 

as superfícies externas, retoque qualquer ponto em que a pintura esteja danificada, e cubra as outras áreas 

propensas à corrosão com uma leve camada de óleo. 

 

Utilizar uma mangueira ou equipamento pressurizado pode causar a entrada 

de água no filtro de ar ou na abertura do silencioso. A água no filtro de ar irá 

encharcar o filtro, e se ela invadir o filtro de ar ou o silencioso poderá entrar 

no cilindro do motor, provocando danos. 

A água em contato com um motor quente pode provocar danos. Se o motor 

estiver em funcionamento, deixe-o esfriar por pelo menos meia hora antes de 

lavar. 

Combustível 

A gasolina oxidará e deteriorará quando armazenada. A gasolina velha pode dificultar partida, deixando 

depósitos que podem obstruir o sistema de combustível. Se a gasolina em seu cortador deteriorar durante a 

armazenagem, você pode precisar fazer a manutenção ou reposição do carburador e outros componentes do 

sistema de combustível. 

O tempo em que a gasolina pode ser deixada no tanque de combustível e no carburador, sem causar 

problemas funcionais, depende de alguns fatores: mistura da gasolina, temperatura de armazenagem e o fato 

do tanque de combustível estar completa ou parcialmente cheio. O ar presente num tanque de combustível 

parcialmente cheio causa a deterioração da gasolina. Temperaturas de armazenagem muito quentes aceleram 

a deterioração do combustível. Os problemas de deterioração podem ocorrer em alguns meses ou até menos, 

se a gasolina utilizada para reabastecer o tanque não era nova. 

A Garantia não cobre os danos no sistema de combustível ou problemas de desempenho do motor causados 

por negligência da preparação para armazenagem. 

Você pode aumentar a vida do combustível armazenado simplesmente adicionando um estabilizador de 

combustível que é formulado para esse fim, ou para evitar problemas de deterioração do combustível, drene 

o tanque de combustível e o carburador. 

AVISO 
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ADICIONANDO UM ESTABILIZADOR DE COMBUSTÍVEL PARA AUMENTAR A VIDA ÚTIL 
DO COMBUSTÍVEL 

Ao acrescentar o estabilizador de combustível, abasteça o tanque de combustível com gasolina fresca. Se 

estiver apenas parcialmente abastecido, o ar no tanque irá promover a deterioração do combustível durante a 

armazenagem. Caso mantenha um recipiente de gasolina para o reabastecimento, certifique-se de que 

contenha gasolina nova. 

1 - Acrescente estabilizador de combustível seguindo as instruções do fabricante. 

2 - Depois de adicionar um estabilizador de combustível, ligue o motor ao ar livre por ao menos 10 minutos 

para ter certeza que gasolina tratada substituiu a gasolina não tratada. 

3 - Pare o motor e mova a válvula de combustível para a posição OFF. 

DRENANDO O TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O CARBURADOR 

1 - Coloque o recipiente de gasolina aprovada abaixo do carburador, e utilize um funil para evitar o 

derramamento de combustível. 

2 - Remova o parafuso de drenagem do carburador e o copo de sedimentos e, em seguida, mova a alavanca 

da válvula de combustível para a posição ON. 

 

 

3 - Depois de todo o combustível ter sido drenado para o recipiente, reinstale o parafuso de drenagem e o 

copo de sedimento. Aperte-os firmemente. 

Precauções de armazenamento 

1 - Trocar o óleo do motor. 

2 - Remova as velas de ignição. 

ARRUELA 

PARAFUSO DE 
DRENAGEM 

COPO DE SEDIMENTO 

ALAVANCA DA VÁLVULA DE COMBUSTÍVEL 

O-RING 
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3 - Adicione uma colher de sopa (5-10 cc) de óleo para motor limpo no cilindro.  

4 - Puxe a corda de partida várias vezes para distribuir o óleo no cilindro. 

5 - Reinstale as velas de ignição. 

6 - Puxe a corda de partida lentamente até sentir a resistência. Isso fechará as válvulas de modo que a 

umidade não possa entrar no cilindro do motor. Retorne a corda de partida cuidadosamente. 

Caso o seu motor seja armazenado com gasolina no tanque e no carburador, é importante reduzir os riscos de 

ignição dos vapores do combustível. Escolha uma área de armazenagem bem ventilada, longe de 

equipamentos que funcionem com chamas, tal como fornalhas, aquecedores de água ou secadoras de 

roupas. Evite também qualquer área onde existam motores elétricos que produzam faíscas ou onde se 

trabalhe com ferramentas elétricas. 

Se possível, evite as áreas de armazenamento: com alta umidade, pois isto pode causar ferrugem ou 

corrosão. 

A não ser que todo o combustível tenha sido drenado do tanque, deixe a alavanca da válvula de combustível 

na posição OFF  para reduzir a possibilidade de vazamento. 

Posicione o equipamento assim que o motor estiver nivelado. Caso o cortador esteja inclinado, poderá 

ocorrer vazamento de óleo ou combustível. 

Com o motor e o sistema de exaustão frio, cubra o motor para protegê-lo da poeira. Um sistema de exaustão 

e motor quente pode inflamar ou derreter alguns materiais. Não utilize uma capa de plástico para cobrir o 

motor. Uma capa não porosa reterá umidade no cortador, promovendo ferrugem e corrosão. 

Se o motor for equipado com uma bateria para arranque elétrico, recarregue a bateria ao menos vez por mês 

enquanto estiver guardado, isto irá ajudar a aumentar a vida útil da bateria. 

Remoção da Armazenagem 

Verifique o motor como descrito no capítulo VERIFIQUE ANTES DA OPERAÇÃO. 

Caso o combustível tenha sido drenado durante a preparação para a armazenagem, abasteça o tanque de 

combustível com gasolina nova. Se você mantém um recipiente de gasolina para reabastecimento,  certifique-

se que contenha somente gasolina nova e sem oxidação e/ou deteriorada ao longo do tempo, podendo 

causar uma partida difícil do motor. 

Caso o cilindro tenha sido coberto com óleo durante a preparação para a armazenagem, o motor soltará 

fumaça durante a partida. Isto é normal. 

TRANSPORTE 

Caso o motor esteja quente, deixe-o esfriar por, pelo menos, 15 minutos antes de transportar o motor no 

veículo de transporte. O motor e o sistema de escapamento quente podem causar queimaduras e incendiar 

alguns materiais. 

Mantenha o motor nivelado durante o transporte para reduzir a possibilidade de vazamento de combustível. 

Mova a alavanca da válvula de combustível para a posição OFF. 
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

MOTOR NÃO ARRANCA Causa Possível Diagnóstico 

1 - Partida elétrica: Bateria descarregada. Recarregue a bateria 

2 - Verificar as posições de 
controle 

Registro de combustível na 
posição OFF (desligado). 

Mova a alavanca para ON. 

Afogador aberto. 
Mova a alavanca para a posição 
fechar, a não ser que o motor 
esteja quente. 

Interruptor do motor em OFF. 
Gire o interruptor do motor 
para ON. 

3 - C3. Verifique o 
combustível. 

Sem gasolina. Reabasteça. 

Combustível ruim; motor 
armazenado sem tratamento ou 
drenagem 

Drene o tanque de combustível 
e o carburador. Reabastecer 
com gasolina nova. 

4 -  Remova e inspecione as 
velas de ignição. 

Velas de ignição defeituosas, suja 
ou com folga incorreta. 

Folga, ou substituir as velas de 
ignição. 

Velas de ignição encharcadas com 
gasolina (motor afogado). 

Seque e reinstale a vela de 
ignição. Acione o motor com a 
alavanca do acelerador na 
posição FAST (rápido). 

5 - Leve o motor a uma 
assistência técnica ou 
revendedor autorizado, ou 
consulte o manual. 

Filtro de combustível obstruído, 
carburador defeituoso, ignição 
defeituosa, válvula presa, etc. 

Substitua ou repare os 
componentes defeituosos, se 
necessário. 

 

FALTA DE POTÊNCIA Possível causa Diagnóstico 

1 - Verifique o filtro de ar Elementos de filtro obstruídos. 
Limpe ou substitua o(s) 
elemento(s) filtrante(s). 

2 - Verifique o combustível. 

Sem gasolina. Reabasteça. 

Combustível ruim; motor 
armazenado sem tratamento 
ou drenagem 

Drene o tanque de 
combustível e o carburador. 
Reabastecer com gasolina 
nova. 

3 - Leve o motor a uma 
assistência técnica ou 
revendedor autorizado, 
ou consulte o manual. 

Filtro de combustível 
obstruído, carburador 
defeituoso, ignição defeituosa, 
válvula presa, etc. 

Substitua ou repare os 
componentes defeituosos, se 
necessário. 
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9. INFORMAÇÕES TÉCNICAS E DO CONSUMIDOR 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

LOCAL DO NÚMERO DE SÉRIE 

 

Registre o número de série do motor no espaço abaixo. Você precisará desses números de série ao fazer o 

pedido de peças e ao fazer solicitações técnicas ou de garantia. 

Número de série do motor ____________________________________ 

Conexões de bateria para o acionador de partida elétrico 

Use uma bateria de 12 volts com uma classificação de amperes/hora de pelo menos 18 Ah. 

Tenha cuidado para não conectar (fixar) a bateria em polaridade reversa, isto causará um curto-circuito no 

sistema de carregamento de bateria. Sempre conecte o cabo de bateria positivo (+) ao terminal da bateria 

antes de ligar o cabo de bateria negativo (-), a fim de que suas ferramentas não causem um curto-circuito se 

tocam em uma parte aterrada, enquanto aperta a extremidade do cabo de bateria positivo (+). 

 

Uma bateria pode explodir, se você não seguir o procedimento correto, 

podendo ferir seriamente alguém que estiver nas proximidades. 

 

Mantenha todas as faíscas, chamas abertas e materiais de fumo longe da 

bateria. 

1 - Conectar o cabo positivo da bateria (+) para o terminal do solenóide do acionador de partida conforme 

mostrado. 

2 - Conectar o cabo negativo da bateria (-) em um parafuso de montagem do motor, parafuso da estrutura, 

ou outra conexão de aterramento bom motor. 

3 - Conectar o cabo positivo da bateria (+) para o terminal positivo da bateria (+) conforme mostrado. 

4 - Conectar o cabo negativo da bateria (-) para o terminal negativo da bateria (-) conforme mostrado. 

5 - Cubra as extremidades do cabo e os terminais com graxa 

TIPO DO MOTOR 
NÚMERO DE SÉRIE 
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Articulação do Controle Remoto 

As alavancas de controle do acelerador e do afogador são fornecidas com furos para fixação do cabo opcional. 

Os exemplos de instalação/programa a seguir são para um cabo de fio sólido e um cabo de arame trançado 

flexível. Se estiver utilizando um cabo de fiação flexível, trançado, adicionar uma mola de retorno, como 

mostrado. 

É necessário soltar a porca de fricção de alavanca do acelerador, quando o acelerador estiver funcionando 

com um controle montado remotamente. 

● ARTICULAÇÃO DO AFOGADOR REMOTO 

 

● TIPO 168F, 168F-1, 170F COM ARTICULADOR DE ACELERADOR REMOTO E ACIONADOR DE 

PARTIDA ELÉTRICO 

 

CABO DE BATERIA 
NEGATIVO (-) SOLENÓIDE 

ACIONADO 

CABO DE BATERIA 
POSITIVO (+) 

ALAVANCA DO 
AFOGADOR 

PORCA PIVOT DA 
ALAVANCA DO 
ACELERADOR 

Montagem do núcleo 
de fio flexível 
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● ARTICULAÇÃO DO AFOGADOR REMOTO 

         

● TIPO 173F, 177F, 182F, 188F, 190F COM ARTICULADOR DE ACELERADOR REMOTO E ACIONADOR 

DE PARTIDA ELÉTRICO 

 

 

Modificação do Carburador para Funcionamento em Altitudes Elevadas 

A mistura convencional de combustível e ar do carburador é muito rica para altitudes elevadas. O 

desempenho irá diminuir e o consumo de combustível aumentará. Uma mistura muito rica irá causar o 

acúmulo de depósitos na vela de ignição e dificuldade na seleção. A operação em uma altitude que difere 

daquela em que o motor foi certificado, por períodos longos, pode aumentar as emissões. 

O desempenho em altitudes elevadas poderá ser melhorado através de modificações específicas no 

carburador. Se você sempre opera seu motor em altitudes acima de 5.000 pés (1.500 metros), peça para que 

seu revendedor faça uma modificação neste carburador. Este motor, quando operado com as modificações do 

carburador para uso em alta altitude atenderá cada norma de emissão por toda sua vida útil. 

SUPORTE DO FIO ALAVANCA DO AFOGADOR 

Montagem do núcleo 
de fio flexível 

PORCA PIVOT DA 
ALAVANCA DO 
ACELERADOR 

MOLA DE 
RETORNO 

FIO 

PARAFUSO 4mm 

SUPORTE DO FIO 

ALAVANCA DO ACELERADOR 
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Mesmo com a modificação do carburador, a potência do motor diminuirá cerca de 3,5% para cada 1.000 pés 

(300 metros) do aumento na altitude. O efeito da altitude na potência do motor será maior, se nenhuma 

modificação for feita no carburador. 

 

Quando o carburador for modificado para operar em altitudes elevadas, a 

mistura de combustível e ar será muito pobre para a utilização em baixas 

altitudes. A operação em altitudes abaixo de 5.000 pés (1.500 metros) com o 

carburador modificado pode causar superaquecimento ou danos ao motor. 

Para uso em baixas altitudes, faça seu revendedor voltar o carburador para as 

especificações originais de fábrica. 

Combustíveis oxigenados 

Algumas gasolinas convencionais estão sendo misturadas com álcool ou um éter composto. Essas gasolinas 

são coletivamente referidas como combustíveis oxigenados. Para atender aos padrões de limpeza do ar, 

algumas áreas utilizem combustíveis oxigenados para ajudar a reduzir as emissões. 

Se você utilizar um combustível oxigenado, certifique-se de que seja sem chumbo e atende ao requisito 

mínimo de octanagem. 

Antes de usar um combustível oxigenado, tente confirmar o seu conteúdo. Algumas áreas exigem que esta 

informação seja colocada na bomba. 

A seguir estão as percentagens aprovadas pela EPA para compostos oxigenados: 

ETANOL ______________  
(etílico ou álcool de cereais) 10% em volume 

Você pode usar gasolina contendo 10% de etanol no seu volume. Gasolina 

contendo álcool etílico podendo ser comercializado sob o nome "Gasohol'". 

MTBE ________________  
(éter metil tércio butílico) 15% em volume 

Você pode usar gasolina contendo 15% de MTBE no seu volume. 

METANOL ____________  
(metílico ou álcool de madeira) 5% em volume 

Você pode usar gasolina contendo 5% de metanol em seu volume, desde que 

contenha inibidores de corrosão e cossolventes para proteger o sistema de 

combustível. Gasolina contendo mais de 5% de metanol em seu volume, pode 

causar problemas de partida e/ou desempenho. Isso também pode danificar 

peças de metal, borracha e plástico do sistema de combustível. 

Se você notar quaisquer destes indesejáveis sintomas, tente outro posto de combustível, ou mude para outra 

marca de gasolina. 

Os problemas de desempenho ou danos no sistema de combustível resultantes da utilização de um 

combustível oxigenado, contendo porcentagens mais altas do que as mencionadas acima, não estão cobertos 

pela garantia. 

AVISO 
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Informações do Sistema de Controle de Emissão 

Fonte de Emissões 

O processo de combustão produz monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos. O controle 

de hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio é muito importante porque, sob certas condições, eles reagem 

para formar uma névoa de fumaça fotoquímica quando expostos à luz do sol. O monóxido de carbono não 

reage da mesma forma, mas é tóxico. 

Este utiliza configuração de carburador enxutas e outros sistemas para reduzir as emissões de monóxido de 

carbono, óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos. 

Adulteração e Alteração 

Adulterar ou alterar o sistema de controle de emissões pode aumentar as emissões além do limite legal. 

Dentre esses atos que constituem a adulteração estão: 

● Remoção ou alteração de qualquer peça dos sistemas de admissão, combustível ou escapamento. 

● Alterar ou anular a alavanca de regulagem ou mecanismo de ajuste da velocidade para fazer com 
que o motor opere fora de seus parâmetros de projeto. 

Problemas que Podem Afetar as Emissões 

Se você estiver ciente de qualquer um dos sintomas a seguir, faça uma inspeção e reparo de seu motor em 

sua concessionária. 

● Partida dura ou afogamento após a partida. 

● Marcha lenta irregular. 

● Falha de combustão ou explosões sob carga 

● Pós-combustão (explosões). 

● Fumaça negra do escapamento ou alto consumo de combustível, 

Peças de Reposição 

Os sistemas de controle de emissões em seu novo motor foram projetados, construídos. Recomendamos o 

uso de peças genuínas sempre que você fizer manutenção. Essas peças de reposição do projeto original são 

fabricadas para as mesmas normas que as peças originais, de modo que você possa confiar em seu 

desempenho.  O uso de peças de reposição que não são do projeto e mesma qualidade que os originais, 

podem prejudicar a eficácia de seu sistema de controle de emissões. 

Um fabricante de uma peça de reposição assume a responsabilidade de que a peça não afetará adversamente 

o desempenho das emissões. O fabricante ou reconstrutor da peça deve certificar-se que o uso da peça não 

resultará em uma falha do motor para cumprir com os regulamentos de emissões. 

Manutenção 

Lembre-se que essa tabela é fundamentada na suposição de que sua máquina será usada para sua finalidade 

designada. A operação sustentada em alta carga ou alta temperatura, ou o uso em condições invulgarmente 

úmidas ou condições poeirentas, exigirá um serviço mais frequente.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS E DO CONSUMIDOR 

30 

 

Motor Tura-up 

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO 

Folga da vela de ignição 
0,028-0,787 mm 

(0,70-0,00 mm) 

Folga das válvulas 
POL: 0,15 ± 0,02mm (frio) 

EX: 0,20±0,02mm (frio) 

Outras especificações Nenhum outro ajuste necessário. 

 

INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR 

Publicações 

 Estas publicações irão fornecer informações adicionais para manutenção e reparo do seu motor. Você poderá 

encomendá-los no seu revendedor. 

Catálogo de peças 

Este manual fornece uma lista ilustrada completa de peças 

INFORMAÇÕES DE REFERÊNCIA RÁPIDA 

 

Óleo do Motor 

Tipo SAE 10W-30, API SE ou SF, para uso geral 

Capacidade 
168F, 168F-1, 170F: 3,6L 

173F, 177F, 182F, 188F, 190F: 6,0L 

Vela de Ignição 
Tipo F5T ou F6TC ou F7TJC 

Folga 0,028 ~ 0,031 pol (0,70 ~ -0,80 mm) 

Carburador Marcha lenta 1400±150 rpm 

Manutenção 

Cada utilização Verifique o óleo do motor. Verifique o filtro de ar. 

Primeiras 20 
horas 

Troque o óleo de motor 

Subsequentes Consultar a manutenção 
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10. ESPECIFICAÇÕES 

 

Tipo 
Modelo 

LT168F LT168F-1 LT170F LT173F LT177F LT182F LT188F LT190F 

Tipo Único cilindro, 4-tempos, Refrigeração de Ar Forçado, OHV 

Cavidade x Curso (mm) 68x45 68x54 70x45 73x58 77x58 82x64 88x64 90 x 64 

deslocamento (cc) 163 196 210 345 270 337 389 420 

Taxa de Compressão 8.5:1 8.5:1 8.5:1 8.2:1 8.2:1 8:1 8:1 8:1 

Consumo min. de 
combustível 

≤395g/(kW.h) ≤374g/(kW.h) 

Marcha lenta (rpm) 1400±140 

Folga da válvula Válvula de entrada: 0.10--0.15mm   válvula de saída: 0,15-0,20mm 

Nível de RUÍDO (≤) 70dB(A) 80dB(A) 

Saída AC máx./RPM 3.4/3600 3.8x3600 4.2/3600 4.85/360
0 

15/3600 6.8/3600 8.2/3600 8.6^3600 

Torque máx. (N.m/RPM) 9.8/3000 10.7x300
0 

12/3000 13.9/300
0 

15.8/300
0 

20.1/300
0 

23/3000 24/3000 

Sistema de Ignição Ignição de imã transistorizado 

Sistema de Partida Arranque manual (Arranque manual/ Partida elétrica) 

Dimensão (mm) 390x330x350 390x330x350 390x330x350 515x420x470 515x420x490 

Peso N/G  (kg) 15/17 15/17 15/17 25/27 25/27 31/33 31/33 31/33 
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11. Diagramas de Instalação Elétrica 

 

 IG E ST BAT 

OFF O O   

ON 
(ligado) 

    

START 
(partida) 

  O O 

 

BI PRETO Br MARROM 

Y AMARELO R VERM 

L BRANCO G VERDE 

 

 

 

CAIXA DE CONTROLE 

NOTA: Diagramas de fiação podem variar de acordo com os tipos. 

O RETIFICADOR está na CAIXA DE CONTROLE dos tipos 168F, 168F-1 e 170F. 

O RETIFICADOR está na CAIXA DE CONTROLE dos tipos 173F, 177F, 182F, 188F e 190F. 

INTERRUPTOR DO 
MOTOR 

ACIONADOR 
DO MOTOR 

ACIONADOR DO 
SOLENÓIDE  

BATERIA 

BOBINA DE 
CARREGAMENTO 

UNIDADE DE IGNIÇÃO 
TRANSISTORIZADA 

VELA DE 
IGNIÇÃO 

DISJUNTOR 

RETIFICADO
R 

FUSÍVEL 

INTERRUPTOR DO 
NÍVEL DE ÓLEO 

UNIDADE DE ALERTA DE ÓLEO 
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Tipo de motor com alerta CU e sem partida elétrica 

 

BI PRETO 

Y AMARELO 

G VERDE 

 

 

NOTA: Diagramas de fiação podem variar de acordo com os tipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE DE ALERTA DE ÓLEO 

INTERRUPTOR DO NÍVEL 
DE ÓLEO 

VELA DE 
IGNIÇÃO 

INTERRUPTOR 
DO MOTOR 

UNIDADE DE IGNIÇÃO 
TRANSISTORIZADA 
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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 três 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; 

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  
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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 pode não ser 
aplicáveis para o equipamento adquirido. 
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Importado e distribuído por: 

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

CNPJ: 05.984.457/0001-00 


