
Manual de Instruções 

Microtrator Motocultivador NMCG780 

ATENÇÃO: A fim de evitar acidentes, por favor, leia atentamente as instruções de operação antes de 
utilizar este produto. Por favor, conserve este manual para referência futura.  

*** O equipamento é expedido de fábrica sem óleo lubrificante. Antes de colocar o equipamento em 
funcionamento, abasteça-o com óleo lubrificante. 

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas e podem variar de acordo com o seu modelo” 
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PREFÁCIO 

Obrigado comprar nosso motocultivador NAGANO. 

Este manual contém informações sobre a operação e manutenção do moto 
cultivadores, que se baseiam nas informações mais recentes do produto disponíveis no 
momento da aprovação para impressão. Reservamo-nos o direito de fazer alterações 
sem aviso prévio e sem incorrer de quaisquer obrigações. 

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida sem permissão por escrito. 

Este manual deve ser considerado uma parte permanente do perfilho e permanecer com 
ele se for revendido 

Preste especial atenção às declarações precedidas das seguintes palavras: 

 Indica uma forte possibilidade de lesões corporais graves ou morte 

se as instruções não forem seguidas. 

  Indica a possibilidade de lesões pessoais ou danos ao 

equipamento se as instruções não forem seguidas. 

NOTA: Fornece informações úteis. 

Se um problema surgiu, ou você tem alguma pergunta sobre o motocultivador. Consulte 

um revendedor autorizado. 

O Motocultivador é projetado para dar um serviço seguro e 

confiável se operado de acordo com as instruções. Leia e entenda o Manual do 

Proprietário antes de operar o motocultivador. A não observância deste procedimento 

pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao equipamento. 

A ilustração pode ser variada com diferentes tipos. 

PERIGO

PERIGO

CUIDADO
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

Para garantir uma operação segura 
Para a segurança de si mesmo e dos outros, por favor preste atenção especial nestas 
precauções 

Responsabilidade	do	Operador	

● Mantenha o motocultivador em boas condições de funcionamento. O funcionamento
de um motocultivador em condições precárias ou questionáveis pode resultar em
ferimentos graves.
● Certifique-se de que todos os dispositivos de segurança estão em funcionamento e
que as etiquetas de advertência estejam no lugar correto.
Esses itens são instalados para sua segurança.
● Certifique-se de que a tampa de segurança (Tampa Retrátil) esteja no lugar.
● Saber parar o motor e os dentes rapidamente em caso de emergência. Compreender
o uso de todos os controles.
● Mantenha uma posição firme na barra guia, este podendo tender a levantar durante o
engate da embreagem.

Esta moto cultivador é projetado para ser confiável, se 
operado de acordo com as instruções. Leia e compreenda o 
Manual do Proprietário antes de operá-lo. A não observância 
deste procedimento pode resultar em ferimentos pessoais 
e/ou danos ao equipamento. 

Os gases de escape contêm monóxido de carbono venenoso. 
Nunca coloque o moto cultivador em áreas fechadas. 
Certifique-se de fornecer ventilação adequada. 
Durante a instalação deve ser observada uma proteção 
ventilada. 

As peças giratórias são afiadas e funcionando em alta 
velocidade. O contato acidental pode causar ferimentos graves. 
Mantenha as mãos e os pés longe das peças enquanto o motor 
estiver funcionando. 
Pare o motor e desengate a embreagem dos dentes antes da 
inspeção ou manutenção dos dentes. 
Desligue a tampa da vela de ignição para evitar qualquer 
possibilidade de partida acidental. Use luvas reforçadas para 
proteger suas mãos dos dentes ao limpá-los ou então 
inspecionar ou mesmo substituí-los. 

PERIGO
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Para	garantir	a	operação	segura	
Responsabilidade do Operador 

 Não permita que ninguém opere este motocultivador sem treinamento adequado para 
evitar ferimentos. 

 Usar calçados resistentes e de plena cobertura. Operar este motocultivador com os pés 
descalços ou com sapatos abertos ou sandálias aumenta o risco de lesões. 

Vestir com sensatez. Roupa solta pode ser pego por peças móveis, aumentando o risco de 
lesões. 

● Esteja alerta. Operar este motocultivador quando você está cansado, doente ou sob a
influência de álcool ou drogas pode resultar em ferimentos graves.

 Mantenha todas as pessoas e animais longe da área de lavoura. 

 Certifique-se de que a barra de arrasto está no lugar e corretamente ajustada. 

Segurança das crianças 

 Mantenha as crianças dentro de casa e/ou supervisionadas a qualquer momento, 

enquanto qualquer equipamento de energia ao ar livre esteja sendo usado nas 

proximidades. Crianças pequenas movem-se rapidamente e são atraídas especialmente 

pela atividade do motocultivador e da aragem. 

 Nunca deixe que as crianças permaneçam próximas a área de trabalho. Esteja alerta 

e desligue o motocultivador caso se aproximem. 

 As crianças nunca devem ser autorizadas a operar o motocultivador mesmo sob 

supervisão de um adulto. 

Risco de objeto lançado pelas enxadas rotativas 

● Os objetos atingidos pelos dentes giratórios podem ser lançados do motocultivador

com grande força e podem causar ferimentos graves.

● Antes de utilizar seu motocultivador, limpar a área de lavoura; de varas; de vidro de

arame grande; pedra e etc.

● As peças jogadas pelos dentes das lâminas podem causar ferimentos graves. Sempre

inspecione estes dentes antes de usar o motocultivador.

PERIGO
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Para garantir uma operação segura 

PERIGO DE FOGO E QUEIMADURA 

A gasolina é extremamente inflamável e o vapor de gasolina pode causar explosões. 

Tome muito cuidado ao manusear gasolina. Mantenha a gasolina longe do alcance 

das crianças. 

 Reabastecer em uma área bem ventilada com o motor parado. 

 Deixe o motor arrefecer antes de reabastecer. Vapor de combustível ou o 

combustível derramado pode estar inflamado. 

 O motor e o sistema de escape ficam muito quentes durante o funcionamento e 

permanecem quentes durante algum tempo após uma pausa. O contato com 

componentes do motor quente pode causar queimaduras e pode inflamar alguns 

materiais. 

 Evite tocar no motor quente ou no sistema de escape. 

 Deixe o motor esfriar antes de realizar a manutenção ou armazenar o timão dentro 

de casa. 

RISCO DE INTOXICAÇÃO POR MONÓXIDO DE CARBONO 

O escape contém monóxido de carbono venenoso um gás incolor e inodoro. Respirar 

escape pode causar perda de consciência e pode levar à morte. 

Se você executar o motor em uma área confinada ou parcialmente fechada, o ar que 

você respira pode conter uma quantidade perigosa de gases de escape. Para evitar 

que os gases de escape se acumulem, providencie ventilação adequada. 

OPERAÇÃO EM INCLINAÇÃO 

 Quando estiver a trabalhar em declives, mantenha o tanque de combustível menos 

da metade para minimizar o derramamento de combustível. 

 Cultive ao redor do declive (Em intervalos igualmente espaçados) em vez de para 

cima e para baixo. 

PERIGO
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 Tenha muito cuidado ao mudar a direção do motocultivador em uma inclinação. 

● Não use o motocultivador em uma inclinação de mais de 10 °.

 O ângulo de grau de segurança máximo indicado é apenas para fins de referência e 

deve ser determinado de acordo com o tipo da ferramenta. Antes de ligar o motor, 

verifique se o motocultivador não está danificado e em boas condições de uso. Para 

sua segurança e segurança dos outros. Tenha extremo cuidado ao usar o 

motocultivador para cima ou para baixo.  

ÂMBITO APLICÁVEL 

O Motocultivador é apropriado para cultivar o solo arenoso e o solo argiloso dos 

vegetais com dossel de base e terra seca, inclinações com gradiente menos de 10%, 

campo de almofada com a profundidade da superfície da água à uma camada dura não 

maior de 250mm. 

Para as terras húmidas e profundas, remover as ervas daninhas antes de usar o micro-

motocultivador para cultivar a terra. 



6 

IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES
MARCA DE LOCALIZAÇÃO 

(1) interruptor do motor (11) Preenchimento de óleo de transmissão
(2) silenciador (12) alavanca de partida
(3) depósito de combustível (13) válvula de combustível
(4) roda dianteira (14) alavanca do afogador
(5) cobertura da correia (15) filtro de ar
(6) alavanca de mudanças (16) vela de ignição
(7) controle de aceleração (17) quadro contendo informações equipamento
(8) embreagem
(9) ajuste da altura da alça
(10) barra de arrasto
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VERIFICAÇÃO PRÉ-OPERACIONAL

1. Óleo do motor - CUIDADO: O funcionamento do motor com baixo nível de óleo pode causar

sérios danos ao motor.

1. Remova a tampa de enchimento de óleo e limpe a vareta de medição.

2. Insira a vareta no gargalo de enchimento do óleo, mas não o enrosque.

3. Se o nível estiver baixo, encha o óleo recomendado para o topo do gargalo de enchimento de

óleo.

Utilize óleos de motor de 4 tempos de alta qualidade, certificados para atender o equipamento. 

Óleo de Classificação API SG.SF  

CUIDADO: Usar óleo de motor de 2 tempos pode encurtar a vida útil do motor. O SAE 20W-50 

é recomendado para uso geral em todas as temperaturas. Outras viscosidades 

mostradas na tabela a seguir podem ser usadas quando a temperatura média em sua 

área estiver dentro do intervalo indicado. 

(1) FURO DE ENCHIMENTO DE ÓLEO

(2) NÍVEL SUPERIOR Temperatura Ambiente 

(3) NÍVEL INFERIOR

PARA O  MOTOR, RECOMENDAMOS ADICIONAR ÓLEO SAE20W50 - 0,6 LITROS
PARA A CAIXA DE ENGRENAGENS, RECOMENDAMOS ADICIONAR ÓLEO SAE70W90 - 1,2L
PARA O FILTRO DE AR, USAR O MESMO ÓLEO DO MOTOR SAE20W50 - 30/40ML
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2. ÓLEO DA ENGRENAGEM DA TRANSMISSÃO
Coloque o motocultivador em uma superfície nivelada e remova a tampa
de enchimento de óleo. O óleo deve estar nivelado com a borda inferior
do furo de enchimento de óleo. Adicione óleo de alta qualidade do motor
se o nível estiver baixo. Recomendamos o Óleo SAE70W90 para caixa de
engrenagens (1,2 LITROS).

(1) ENTRADA DE ENCHIMENTO DE ÓLEO

3. LIMPADOR DE AR

Verifique se há sujeira ou obstrução de elementos 

(1) Elemento do Filtro de Ar

COMBUSTÍVEL 
Use gasolina automotiva (sem chumbo ou chumbo baixo é preferido para minimizar os 
depósitos da câmara de combustão.) 
Nunca use uma mistura de óleo / gasolina ou gasolina suja. Evite sujeira, poeira ou 
água no tanque de combustível. 
CUIDADO: Não preencher acima da linha de nível vermelha. 
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 A gasolina é extremamente inflamável e é explosiva sob certas condições.
 Reabastecer em uma área bem ventilada com o motor parado. Não fume nem

permita que as chamas ou faíscas na área onde o motor é reabastecido ou onde a
gasolina é armazenada.

 Não sobrecarregue o depósito de combustível (não deve haver combustível no
gargalo). Depois de reabastecer, certifique-se de que a tampa do tanque está bem
fechada e segura.

 Tenha cuidado para não derramar combustível durante o reabastecimento. O
combustível derramado ou o vapor de combustível podem inflamar-se. Se
derramar algum combustível, certifique-se de que a área esteja seca antes de ligar
o motor.

 Evitar o contato repetido ou prolongado com a pele ou a respiração de vapor.

Capacidade do tanque de 
combustível: 3.6L 

(1) LINHA DE NÍVEL VERMELHO

Ferramenta e acessórios 

Para instalar uma ferramenta ou um acessório siga as instruções fornecidas com a 

ferramenta ou acessórios. Pergunte ao revendedor se tiver algum problema ou 

dificuldade na instalação de uma ferramenta ou acessório. 

PERIGO
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COMO LIGAR O MOTOR

CUIDADO: Certifique-se de que a embreagem está desengatada e a alavanca de 

mudança esteja na posição neutra para evitar movimentos repentinos e 

descontrolados quando o motor arranca. A embreagem é engatada puxando a 

alavanca da embreagem e desengatada soltando a alavanca. 

1. Gire a válvula de combustível para ON. Verifique o aperto do botão de drenagem.

(1) VÁLVULA DE COMBUSTÍVEL
(2) LIGAR
(3) BOTÃO DE DRENAGEM

2. Feche a alavanca do estrangulador.

NOTA: Não utilize o estrangulador se o motor estiver quente ou a 
temperatura do ar elevada. 

(1) ALAVANCA DE ARRANQUE

(2) FECHAR
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3. Coloque o interruptor do motor na posição LIGAR

(1) LIGAR

(2) INTERRUPTOR DO MOTOR

4. Mova a alavanca do acelerador ligeiramente para a direita.

(1) ALAVANCA DE
ACELERADOR

1. Puxe a alavanca de partida levemente até que a resistência seja sentida e puxe
rapidamente.

 CUIDADO: Não permita que o punho do acionador de partida contra o motor. Retorne 

delicadamente para evitar danos ao motor de arranque... 

(1) ARRANQUE
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2. À medida que o motor aquece. Abre gradualmente a torneira de combustível.

(1) ALAVANCA DE ARRANQUE

(2) ABRIR
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OPERAÇÃO DO MOTOCULTIVADOR  

1. Ajuste de altura do guiador

CUIDADO: Antes de ajustar o guiador, coloque o motocultivador em 

terreno nivelado firme para evitar que o cabo se desmorone 

acidentalmente. 

Para ajustar a altura da barra guia, afrouxe o ajustador, selecione os 

orifícios apropriados e aperte o ajustador. 

(1) AJUSTE

1. Ajuste da profundidade da
inclinação

(1

Instale o engate na caixa com um pino de engate. O ajuste da 

profundidade de corte pode ser feito da seguinte forma: 

 Remova o pino de bloqueio, afrouxe o parafuso de fixação da barra de arrasto e 

deslizando a barra de arrasto para cima ou para baixo, conforme necessário. 

(1) CAIXA DE ENGATE

(2) PINO DE ARRANQUE

(3) PINO DE BLOQUEIO

(4) BARRA

(5) PINO
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1. Operação da embreagem

A embreagem engata e desengata a potência do motor para a

transmissão. Quando a alavanca da embreagem é espremida, a

embreagem está engatada e a energia é transmitida. Aperte a alavanca. A

ferramenta será rodada.

Quando a alavanca é liberada, a embreagem é desengatada ea

alimentação não é transmitida. Solte a alavanca da embreagem. A

ferramenta será parada.

CUIDADO: Reduza as rotações do motor antes de operar a embreagem 
principal. 

(1) ALAVANCA DO
EMBREAGEM

(2) ENGATADO

(3) DESENGATADO

1. Seleção de marchas

A transmissão pode ser deslocada para a 2ª marcha à frente.

A alavanca de mudança deve ser operada de acordo com a placa de mudança de 
marchas. 

Mudança de marchas：
1. Retorne a alavanca do acelerador para a extrema direita.
2. Solte a alavanca da embreagem para desengatar a embreagem
3. Mova a alavanca de mudança para a posição de marcha desejada

NOTA: Se a alavanca de mudança não engatar a engrenagem desejada, aperte a 
alavanca da embreagem e mova o motocultivador ligeiramente para reposicionar as 
engrenagens. 
4. Aperte a alavanca da embreagem para acionar a embreagem.
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Escolha o equipamento 

O motocultivador tem três engrenagens a escolher: Engrenagem convertida: 

(1) Puxar o interruptor do acelerador para a direita

(2) Solte a alavanca da embreagem e deixe a embreagem separar.

(3) Movendo o braço de mudança de marchas para a sua engrenagem necessária

(4) Agarrando o punho da embreagem, o motor trabalhará na engrenagem convertida

Utilização de uma caixa de engate 

 Instale o engate na caixa de engate com um pino. 

(1) CAIXA DE ENGATE

(2) PINO DE ENGATE

Mudança de Marcha 

Ré (-1), Avançar (1), Neutro (0), Avançar (2) 
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2. Roda dianteira
Mova o motocultivador na estrada pela roda dianteira; Levante o guidão para cima e 
ponha o no chão pela roda dianteira. 
Quando o motocultivador é usado no campo, mova a roda para cima, substituindo o 
pino de trava. 

(1) Quando usado no campo
(2) PINO DE BLOQUEIO
(3) Quando movido na estrada

2. Dicas de manuseio

Ajuste a altura do guiador para uma posição confortável (altura da cintura 

para a plantação normal). Se a máquina se mover para frente enquanto 

estiver a trabalhar. Pressione o guidão para baixo. Se a máquina não se 

mover para frente, mova o guidão de um lado para o outro. 

Rotação: O método apropriado de negociar uma volta durante uma 

operação do motocultivador é abaixar o guidão para trazer o centro da 

gravidade para a parte traseira e então fazer a volta que permitirá que uma 

volta seja feita com facilidade relativa. 
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2. Ângulo de funcionamento normal

Abaixe ligeiramente a alavanca para que a frente da máquina fique elevada cerca de 6-
8 °. 

Para obter o máximo de vantagem do motocultivador, tente segurar a máquina no ângulo 
mostrado enquanto você está cultivando o solo. 

CUIDADO: 

 Não use o motocultivador com um rotor cujo diâmetro exceda 300mm.

 Operar o motocultivador em graus pode fazer com que o motocultivador

tropeça.

 Permitir que qualquer um para opere este motocultivador sem instrução

adequada pode resultar em ferimentos.

 Vista equipamento de proteção. Operar este motocultivador com pés

descalços ou com sapatos abertos/ sandálias aumentam o risco de lesões.

 Certifique-se de usar duas pessoas para transportar o motocultivador de um

lugar para outro sem usar uma transportadora.

 Quando o rotor estiver entupido com lama, seixo, etc., pare imediatamente o

motor e limpe o rotor em local seguro. Certifique-se de usar luvas reforçadas

ao limpar o rotor.

 Para evitar danos, verifique se o motocultivador não apresenta qualquer sinal

de dano ou outras falhas, sempre que o motocultivador for usado após sua

última utilização.
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Em uma emergência: 

Gire o interruptor do motor para “Desligar” 

(1) DESLIGAR

(2) INTERRUPTOR DO MOTOR

EM USO NORMAL: 

Solte a alavanca da embreagem para a posição DESENGATADA e a alavanca de 
mudança está na posição neutra. 

(1) ALAVANCA DE EMBREAGEM

(2) DESENGATAR

1. Mova a alavanca do acelerador completamente para a direita.

(1) ALAVANCA DE ACELERADOR
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2. Gire o interruptor do motor para DESLIGAR

(1) DESLIGAR

(2) INTERRUPTOR DO MOTOR

3. Gire a válvula de combustível para DESLIGAR

(1) VÁLVULA DE COMBUSTÍVEL

(2) DESLIGAR
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MANUTENÇÃO  

O objetivo do programa de manutenção é manter o motocultivador na melhor condição 
de operação. Inspecione ou preste serviços de manutenção como programado na tabela 
abaixo. 

Desligue o motor antes de realizar qualquer manutenção. Se o 

motor deve ser executado, certifique-se a área é bem ventilada. O escape contém gás 

venenoso de monóxido de carbono. 

CUIDADO: Utilize apenas peças originais e o seu equivalente. A utilização de peças 

de substituição que não sejam de qualidade equivalente pode danificar o motor. 

 Cronograma de manutenção 

PERÍODO DE SERVIÇO ORDINÁRIO 
CADA MÊS INDICADO 
OU INTERVALO DE HORA DE OPERAÇÃO, 

O QUE QUER QUE OCORRA PRIMEIRO
Diário

Primeiro
Mês 

20 Hrs.

Cada 
3 meses 

ou 
50Hrs.

A cada 6 
Meses ou 
100 Hrs.

Cada 
Ano ou 

300 Hrs.

ITEM

Óleo de motor (Recomendado 
SAE20W50

Verificar o nível o 

Trocar o o o o 

Filtro de ar de motocultivador Verificar o 

Limpar O(1) 

Copo do Filtro de Combustível Limpar o 

Vela de ignição Limpeza-reajuste o 

Óleo da engrenagem da 
transmissão (Recomendado 
SAE70W90)

Nível de verificação o 

Apuramento de Alavanca Limpeza-reajuste O(2) 

Tanque de combustível e filtro Limpar O(2) 

Cabo da embreagem
Ajuste

o o 

Cabo do acelerador
Ajuste

o 

Tensão da correia Ajuste o o 

Linha de combustível Verificar A cada 2 anos (2) (Substitua se necessário) 

PERIGO
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NOTA (1): Serviço com mais frequência quando usado em áreas empoeiradas 

(2): Estes artigos devem ser reparados por um revendedor autorizado, a menos 
que o proprietário tenha as ferramentas apropriadas e seja mecanicamente 
proficiente. 

1. Mudança de óleo

Drene o óleo enquanto o motor ainda estiver quente para assegurar uma drenagem 
rápida e completa 

(1) Remova a tampa de enchimento de óleo e drene o óleo

(2) Reabastecer com o óleo recomendado e sempre verificar o nível Capacidade de 
óleo: 0,6 L (RECOMENDADO SAE20W50)  

(1) TAMPA DE DRENAGEM

(2) TAMPÃO DE ENCHIMENTO DE ÓLEO

Nível Superior

Lave as mãos com água e sabão após o manuseio do óleo usado. 

NOTA: Por favor, descarte o óleo do motor usado de forma compatível com o meio 

ambiente. Sugerimos que você o leve em um recipiente selado para seu serviço local 

para recuperação. Não jogue no lixo ou despeje-o no chão. 
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Serviço no Filtro de ar 

Um filtro de ar sujo restringirá o fluxo de ar ao carburador. Para evitar mal 

funcionamento, repare o filtro de ar regularmente. Serviço mais frequente quando 

operar o motor em áreas extremamente empoeiradas. 

 Nunca use gasolina ou solventes de ponto de inflamação baixo

para limpar o motocultivador do filtro de ar. Pode resultar em uma explosão. 

CUIDADO: Nunca coloque o motor em funcionamento sem o filtro de ar. Pode resultar 

com um desgaste rápido do motor. 

1. Remova a porca de borboleta e a tampa do filtro de ar. Remova do motocultivador e

separe-os. Verifique com cuidado ambos os filtros para furos ou rasgos e substitua

se danificado.

2. Elemento de espuma: Limpe com água morna ensaboada, enxágue e deixe secar.

Ou limpar em solvente de ponto de inflamação alto e permitir a secagem. Ponha o

filtro de ar e o com o motor limpo. Modelos equipados com filtro de ar banhado a óleo

devem ter o reservatório abastecido antes de operar o equipamento.

CUIDADO: Poderá haver uma leve fumaça durante o arranque inicial se o

equipamento estiver com óleo em excesso.

Papel motocultivador. Toque o motocultivador levemente várias vezes em uma superfície dura

para remover o excesso de sujeira, ou soprar ar comprimido através do filtro de dentro para

fora. Nunca tente escovar a sujeira; A escovagem forçará a sujeira nas fibras.

(1) CAPA DO FILTRO DE AR

(2) ESPUMA DO FILTRO DE AR

PERIGO 

PARA O FILTRO DE AR,  RECOMENDAMOS ADICIONAR ÓLEO SAE20W50 - 30/40ML
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Limpeza do tampão do filtro de combustível 

 A gasolina é altamente inflamável e explosiva em determinadas 

condições. Não fume nem permita chamas de faíscas na área. 

Gire a válvula de combustível para a posição FECHADA e remova o copo do filtro de 

combustível e o ANEL O. Lave as peças removidas em solvente, seque-as bem e 

reinstale-as com segurança. Abra a válvula de combustível e verifique se há vazamentos. 

(1) ANEL O

(2) RECIPIENTE DE COMBUSTÍVEL

Serviço de vela de ignição 
● Vela de ignição recomendada: BPR5ES (NGK)

● W16EPR-U (NIPPONDENSO)

● Para assegurar a operação adequada do motor, a vela de ignição deve estar

devidamente fechada e livre de resíduos.

● Remova a tampa da vela de ignição.

 Se o motor estiver funcionando o silencioso estará muito quente. 

Tenha cuidado para não tocar no silencioso. 

PERIGO

PERIGO
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● Inspecione visualmente a vela de ignição. Descarte-o se o isolador estiver rachado e
lascado.

● Meça a folga do bujão com um manômetro. A folga deve ser de 0,7-0,8 mm (0,028-

0,031 polegadas). Corrija conforme necessário dobrando o eletrodo lateral.

● Fixe a arruela do bujão. Enrosque o plugue manualmente para evitar o cruzamento de
roscas.

● Ao montar uma nova vela de ignição, você deve parafusar 1/2 rosca a mais com a

chave depois que a arruela é comprimida. Se você estiver montando um velho, você

deve apenas rosquear 1/8 - 1/4 mais.

CUIDADO: 

A vela de ignição deve ser firmemente apertada. Um plug impropriamente apertado pode ficar 

muito quente e possivelmente danificar o motor. Nunca use uma vela de ignição com uma 

faixa de calor imprópria. 
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1. Ajuste do cabo da

embreagem

Medir o curso livre na ponta da 

alavanca 

Curso livre: 3-8mm (0.1-0.3in) 

 Se o jogo livre estiver incorreto, afrouxe a porca de trava e gire o parafuso de ajuste 

para dentro ou para fora conforme necessário. 

(1) PORTA DE FECHAMENTO

(2) PARAFUSO DE AJUSTE

Após o ajuste, aperte firmemente a porca de segurança. Em seguida, ligue o motor e 

verifique se o funcionamento da alavanca da embraiagem é correto. 

Ajuste do cabo do 
acelerador 

Meça o curso livre na ponta da alavanca Jogo livre: 5-10 mm (0.2-0.4in) 

Se o curso livre estiver incorreto, afrouxe a porca da trava e gire a porca de ajuste 

para dentro ou para fora conforme necessário. 

(1) ALAVANCA DE
ACELERADOR

(2) AJUSTADOR DA PORCA

(3) PORTA DE FECHAMENTO
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Ajuste da tensão da correia 

Ajuste a folga da alavanca da 
embreagem 

 A tensão padrão da correia é de 60-65mm (2,4-2,6 pol.) No rolo de tensão com a 

embreagem acoplada (a alavanca da embreagem está espremida). 

Para ajustar, solte os quatro parafusos de montagem do motor e o parafuso de aperto do 

motor e mova o motor para frente ou para trás para obter a tensão adequada da correia. 

NOTA: Depois de ajustar a tensão, certifique-se de que a face externa da 

polia de acionamento esteja nivelada com a face exterior da polia 

acionada, utilizando um manómetro reto. 

(1) PARAFUSOS DE MONTAGEM DO MOTOR
(2) FUSO DE APERTO DO MOTOR

Desaperte os parafusos de fixação da rolha do cinto 

 Ajuste a folga entre a rolha da correia ea correia conforme ilustrado com a alavanca 

da embraiagem espremida. 

(1) PAREDES DE CORREIA.
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TRANSPORTE / ARMAZENAMENTO
 Ao transportar o motocultivador, desligar a válvula de combustível 

e manter o nível de motocultivador para evitar derramamento de combustível. Vapor 
de combustível ou combustível derramado pode ser inflamado. 

Antes de guardar a unidade durante um período prolongado: 

1. Certifique-se de que a área de armazenamento esteja livre de umidade e poeira
excessivas.

2. Drenar o combustível .... 

 A gasolina é altamente inflamável e explosiva em determinadas 

condições. Não fume nem permita que as chamas ou faíscas na área. 

a. Com a válvula de combustível fechada, remova e esvazie o copo do filtro de

combustível.

b. Abra a válvula de combustível e drene a gasolina no tanque de combustível

para um recipiente apropriado.

c. Recoloque o copo do filtro de combustível e aperte firmemente.

d. Drenar o carburador afrouxando o botão de drenagem. Drenar a gasolina em um

recipiente adequado.

(1) ANEL O

(2) RECIPIENTE DE COMBUSTÍVEL

(3) BOTÃO DE DRENAGEM

PERIGO

PERIGO
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3. Puxe a alavanca de partida até sentir resistência. Continue a puxar até que o
entalhe no puxador de arranque alinhe com o buraco no acionador de partida de 
retrocesso. Neste momento, as válvulas de admissão e de escape são fechadas e isso 
ajudará a proteger o motor de corrosão interna. 

(1) Alinhe o entalhe na polia do acionador de partida com o furo na parte superior
do acionador de partida de recuo 

4. Troque o óleo do motor.

5. Cubra o motocultivador com folha plástica.

Não coloque o motocultivador com o guidão no chão. Isso fará com que o óleo que 

entre no cilindro ou haja derramamento de combustível.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS  

Quando o motor não arrancar: 

1. Há combustível suficiente?

2. A válvula do combustível está ligada?

3. O interruptor do motor está ligado?

4. A gasolina está atingindo o carburador?

Para verificar, solte o botão de drenagem com a válvula de combustível aberta. O 

combustível deve fluir livremente. Reapertar o botão de drenagem. 

 Se derramar qualquer combustível, certifique-se de que a área esteja 

seca antes de testar a vela de ignição ou de arrancar o motor. O vapor de combustível ou 

o combustível derramado podem inflamar-se.

(1) VÁLVULA DE COMBUSTÍVEL

(2) LIGADO
(3) BOTÃO DE DRENAGEM

5. Há uma faísca na vela de ignição?

A. Remova a tampa da vela de ignição. Limpe a sujidade da base da vela de ignição e retire
a vela de ignição.

B. Instale a vela de ignição na tampa do plugue.

C. Ligue o interruptor do motor.

D. Aterrando o eletrodo lateral a qualquer terra do motor, puxe o acionador de partida para
ver se as faíscas saltam através da abertura.

E. Se não houver faísca, substitua o plug.

Se estiver OK, tente arrancar o motor de acordo com as instruções.

Se o motor ainda não arrancar, leve o motocultivador a uma autorizada.

PERIGO
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ESPECIFICAÇÕES  
 
 
 

ITEM NMCG780 

 
 
 
 

CONJUNTO 

Dimensão (L x W x H) (mm) 1390x800x1070 

N.W/G.W(kg) 75/87 

Sistema de transmissão Correia + Corrente 

Âmbito de aragem (mm) ≥800 

Profundidade de Aragem (mm) 150-300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTOR 

Modelo de motor 170F 

Tipo 4 tempos, 1 cilindro, OHV, refrigeração a ar 

Deslocamento 208cm3 

Diâmetro × curso 70×54mm 

Taxa de compressão 8.5 : 1 

Máx. Potência (Hp / RPM) 7.0/3600 

Máx. Torque (N.M) 12/2500 

Sistema de Início Partida manual 

Capacidade de óleo (0,6) (L) 0,6 

Capacidade de combustível (L) 3,6 

Filtro de ar Filtro banhado a óleo 

 Nível de Pressão Sonora ≤85 dB(A) 

 Nível de Potência Sonora ≤98 dB(A) 

 Vibração (m/s2) K=1.5 Esquerda: 5,31 

  K=1.5 Direita: 5,31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 



33  

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. 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. 

Não perca 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: 
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. 
Perda da garantia: 
A garantia será automaticamente extinta se: 
1. O equipamento não for usado adequadamente (sobrecargas, acidentes etc.) 
2. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas; 
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. 
*Obs. Em decorrência da variedade de produtos da NTS, alguns dos itens acima pode não ser aplicável ao o 
equipamento adquirido.



  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.NAGANOPRODUTOS.com.br 

Tel. (11) 5089-2590 
Importado e distribuído por: 

NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 
CNPJ: 05.984.457/0001-00 




