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MODELO: NBAP22F.NBAP45F 

BOMBA AGRÍCOLA 
PULVERIZADORA 

MANUAL DO PROPRIETÁRIO 

NOTA: A foto pode variar de acordo com modelo do produto 

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 futura referência 



 

 

 

 
PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

 
 Nunca permita uma pessoa não treinada operar o equipamento; 

 Este equipamento deverá ser utilizado somente por adultos; 

 Nunca opera este equipamento se estiver cansado ou sob efeito de drogas e álcool. Essas condições 

podem causar desatenção e possíveis acidentes. 

 Verifiquei o estado do equipamento antes de casa uso. Procure por rachaduras, parafusos soltos ou 

qualquer diferença do produto padrão. Somente utilize o equipamento após reparos, se necessário. 

 Sempre utiliza equipamentos de segurança necessários. Principalmente no manuseio de produtos 

químicos. 

 Quando utilizado como pulverizador, não opere em lugares com pouca ventilação, para reduzir o risco de 

acidentes associados à inalação de partículas tóxicas. 

 Nunca aponte o fluxo de água para qualquer parte de seu corpo, para terceiros e animais. 

 Armazene em local seco e longe do alcance de crianças. 

 Use somente peças originais. 

 O reparo do compressor deverá ser feito com a assistência técnica autorizada. 

 Leia o manual atenciosamente este manual até compreender todos os tópicos e siga todas as instruções 

de segurança e de funcionamento. 

 Mantenha este manual próximo ao equipamento, para toma-lo como referência mais tarde. 

 As instruções do manual devem ser seguidas, sem exceção, para manter o direito de garantia. 

 

Ao utilizar motor elétrico: 

 Cuidado com choques. 

 Nunca abandone o equipamento ligado. 

 Desligue o equipamento se necessário efetuar reparos, manutenção e limpeza. 

 Nunca puxe o fio para desconectar. 

 Mantenha o fio longe de calor, óleos e itens afiados. 

 Use somente extensões apropriadas. 

 Assegure-se de estar usando a correta tensão. 

 
 
 
 
 
 

Siga atentamente as instruções contidas visando maior durabilidade do equipamento 

Obrigado por ter adquirido a bomba agrícola pulverizadora Nagano.  
Queremos ajudá-lo a obter os melhores resultados com seu novo produto, e operá-lo com segurança. Este 
manual contém informações que te auxiliarão durante o procedimento. Leia-o com atenção. Uma operação 
incorreta pode provocar ferimentos leves e/ou danos ao produto. 
Todas as informações e especificações contidas nesta publicação se baseiam nas informações disponíveis 
nas mais recentes sobre o produto, no momento da publicação. Reservamo-nos o direito de efetuar 
quaisquer alterações e em qualquer momento, sem prévio aviso e sem incorrer em nenhuma obrigação. 
Nenhuma parte desta publicação poderá ser produzida sem a permissão por escrito. 
Este manual deve ser considerado uma parte permanente da bomba agrícola e deve acompanhá-la no caso 
de revenda. 

 



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
 

1. Os produtos tem tamanho totalmente uniforme, de acordo com os requisitos especificados. 

2. Materiais tratados profissionalmente para uso mais prolongado, maior durabilidade e design compacto para 

facilitar o transporte. 

3. Diversos acessórios (comprados a parte), como lança pulverizadora, base para bomba agrícola e motor, 

mangueiras de descarga com maior extensão, foram projetados para diferentes tipos de trabalhos de 

limpeza. 

4. Design compacto e elegante.  Projetados para evitar vazamento e acarretar em maior durabilidade. 

5. Bomba fabricada com material forjado dúctil FCD45, de alta durabilidade.  

 
 

ESPECIFICAÇÃO OPERACIONAL DA BOMBA AGRÍCOLA 
PULVERIZADORA 

 
A - Instruções de Operação: 
 
1. Verifique todas as conexões e confirme se o 

pulverizador e o motor estão bem presos à base. 

2. Coloque as duas polias em uma linha reta e a 

correia com o torque correto. 

3. Todas as juntas da mangueira dever ser 

apertadas para evitar vazamento 

4. Antes de dar a partida no motor, feche o registo 

(43 – Válvula), solte o parafuso de ajuste de 

pressão(56) e puxe o Ajustador de Pressão (59) 

para cima. 

5. Dê a partida no motor para ligar o pulverizador. 

Mantenha uma revolução correta. Pressione o 

Ajustador de pressão (59) para baixo. Mantenha a 

pressão em torno de 21 a 35 kg ajustando o 

Parafuso de Ajuste de Pressão (56). 

6. Abra o Registro (43) Válvula para iniciar a 

pulverização 

7. Depois da pulverização, puxe o Ajustador de 

Pressão (59) para cima e deixe o pulverizador 

funcionando com água doce para limpar os agentes 

químicos remanescentes. 

 B - Lubrificação da bomba: 

1. Troque o óleo do motor depois que o pulverizador tiver sido usado pelas primeiras 10 horas, 50 horas e, em 
seguida, a cada 70 horas. 

2. Retire o óleo usado abrindo o Bujão de Drenagem (5). 
3. Depois de fechar o bujão de drenagem (5), retire a Tampa de Entrada de óleo (9) e preencha # 30-40 óleo 

de motor novo.  
4. Mantenha o Nível de óleo em 2/3 no Visor de óleo (4). 
5. Mantenha a Graxeira (31) sempre cheia de graxa. A cada duas horas de pulverização, dê duas ou três 

voltas na Graxeira. 
 

Graxeira 



 
 

 
C - Vazamento do Cilindro 
1. Retire a Tampa Antipoeira e gire os Anéis de Ajuste. 
2. Caso o problema não tenha sido solucionado, troque 
as gaxetas no Cilindro. 
Obs: (  ) indica o "número da peça" do art. 

correspondente 

. 

 
 
 

 
 

PRODUTO MONTADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mangueira de escoamento 

Mangueira de saída(acessório) 

Mangueira 

de sucção 

Spray Pulverizador(Acessório) 



 

 

ESPECIFICAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS: 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

A bomba não fornece a pressão 
informada 

A bomba está aspirando ar 
Buscar entrada de ar em 
mangueiras e conexões 

Gaxeta gasta 
Verifique e troque, se 
necessário 

Válvulas gastas ou sujas 
Analise, limpe e troque, se 
necessário 

Retentor da válvula de 
descarga 

Verifique e troque, se 
necessário 

Ruído anormal 

Válvulas gastas ou sujas Analise, limpe e troque, se necessário 

A bomba está aspirando ar 
Buscar entrada de ar em 
mangueiras e conexões 

Rolamento gasto ou sujo 
Analise, limpe e troque, se 
necessário 

Bomba vazando  
Retentor gasto Verifique e troque, se necessário 

O-ring do pistão gasto Verifique e troque, se necessário 

Pressão diminui após uso 
normal 

Válvulas gastas ou sujas Analise, limpe e troque, se necessário 

Encaixe de válvula gasto ou 
sujo 

Analise, limpe e troque, se necessário 

Gaxeta gasta Verifique e troque, se necessário 

Variação de pressão 

Válvulas gastas, presas ou 
sujas 

Analise, limpe e troque, se necessário 

A bomba está aspirando ar 
Buscar entrada de ar em 
mangueiras e conexões 

Gaxeta gasta Verifique e troque, se necessário 

Presença de água no óleo 
Alta umidade no ar 

Verifique e troque o óleo com 
frequência 

Retentor e juntas gastos Verifique e troque, se necessário 

NBAP22F NBAP45F NBAP22F NBAP45F

800 800 1200 1200

14 30 20 45

21~35 21~35 10 10

3.5~4 5~6 3.5~4 5~6

1.5~2.2 3~5 1.5~2.2 3~5

9 12 9 12

Φ22mm Φ30mm Φ22mm Φ30mm

34x27x31 36x30x34 34x27x31cm 36x30x34

8'' 10'' 8'' 10''

POTÊNCIA (HP)

POTÊNCIA (KW)

PESO (KG)

PISTÃO

TAMANHO (CM)

POLIA

PULVERIZAÇÃO IRRIGAÇÃO

MODELO 

R.P.M.

SUCÇÃO (L/Min)

PRESSÃO (KG/CM²)



 

 

 

  



 

 
 

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  

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  

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. 

 

 

 

 

TERMO DE GARANTIA 



 

 

 

 

 

www.NAGANOPRODUTOS.com.br 

Importado e distribuído por: 

NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. CNPJ: 

05.984.457/0001-00 
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