
 

MANUAL DO USUÁRIO 

PERFURADOR DE SOLO 63CC – NP630 

ATENÇÃO 
Antes de usar nossos 

produtos, leia atentamente 

este manual para entender o 

uso adequado de seu produto. 
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Leia atentamente este manual para entender todas as precauções de segurança, controles de 

operação e manutenção adequada do seu Perfurador de Solo Red Max. Não fazer isso, pode 

resultar em ferimentos graves. 

 

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR 

 

Instruções contidas nos avisos deste manual, marcadas com um símbolo de advertência, 

relacionadas a pontos críticos, dizem respeito ao que deve ser considerado para evitar 

possíveis lesões corporais graves e, por esta razão, você está convidado a ler todas as 

instruções atentamente e segui-las, sem falhas. 

Note que pode haver momentos em que os selos de aviso descascam ou ficam sujos, e é 

impossível lê-los. Se isso acontecer, você deve entrar em contato com o revendedor do qual 

você adquiriu o produto para encomendar novos selos, e fixar o novo(s) selo(s) no(s) local(is) 

desejado(s). 

 

 

 

CUIDADO:  Instruções do rótulo, conforme mostradas à esquerda, dizem respeito a 
etapas ou procedimentos críticos que devem ser seguidos para evitar 
acidentes que possam conduzir a lesões corporais graves ou morte. Esta 
marca é utilizada para indicar instruções que devem ser seguidas sem 
exceção. 

 
IMPORTANTE;      Instruções importantes rotuladas, como mostrado à esquerda, dizem 

respeito a etapas ou procedimentos que, se não forem seguidos 
corretamente, podem levar a falha mecânica, avaria ou danos. 

 

NOTA:  Utilizado para rotular instruções suplementares destinadas a fornecimento 

de sugestões ou indicações úteis na utilização do produto. 
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1. Precauções de Segurança 

 

A fim de assegurar um funcionamento 

adequado e seguro de seu perfurador de solo 

 Ler este manual do proprietário / operador com 

cuidado. Certifique-se de entender como operar 

esta unidade corretamente antes de usá-la. Não 

fazer isso, pode resultar em ferimentos graves. 

 Certifique-se de manter este manual à mão para 

que você possa consultá-lo sempre que surgir 

alguma dúvida. Observe também que você está 

convidado a entrar em contato com o revendedor 

de quem adquiriu o produto para assistência, 

caso você não tenha todas as perguntas 

respondidas aqui. 

 Certifique-se sempre de incluir este manual 

quando vender, emprestar ou, de outra forma, 

transferir a propriedade deste produto. 

 Este produto foi projetado para uso na perfuração 

de solo, e nunca deve ser usado para qualquer 

outra finalidade, pois isso pode resultar em 

acidentes imprevistos e lesões. 

 Você nunca deve usar este perfurador de solo 

quando estiver sob influência de álcool, quando 

sofrer exaustão ou insônia, quando sofrer de 

sonolência como resultado de ingestão de 

medicamento para resfriado, ou em qualquer 

outro momento, quando existir a possibilidade de 

que seu bom senso possa ser prejudicado, ou se 

você não estiver capacitado a operar este 

perfurador de solo corretamente e de forma 

segura. Também não se esqueça de nunca 

permitir que crianças ou qualquer pessoa incapaz 

de compreender plenamente as instruções 

fornecidas neste manual utilize este perfurador de 

solo. 

 Evite o funcionamento do motor no interior de um 

ambiente. Os gases de escape contêm monóxido 

de carbono prejudicial. 

 Nunca use o seu perfurador de solo nas 

circunstâncias descritas a seguir: 
1. Quando o chão estiver escorregadio ou 

quando existirem outras condições que 

possam dificultar manter uma postura firme 

durante a utilização do perfurador de solo. 

2. À noite, em momentos de forte nevoeiro, ou 

em quaisquer outros momentos em que o 

seu campo de visão possa ser limitado, e 

que seria difícil obter uma visão clara da 

área onde o perfurador de solo será usado, 

para garantir a segurança. 

3. Durante tempestades, durante tempestades 

com raios, em tempos de ventos fortes ou 

vendaval, ou em quaisquer outros 

momentos quando as condições 

meteorológicas possam tornar inseguro 

utilizar este produto. 

 Ao usar este produto pela primeira vez, antes 

de iniciar o trabalho real, levar o perfurador de 

solo a um local amplo, livre, e aberto, ligar a 

alimentação, e praticar o manuseio do 

perfurador de solo até ter certeza de que você 

será capaz de lidar com o mesmo corretamente 

na operação real. 

 Insônia, cansaço, ou exaustão física resulta em 

períodos de atenção mais baixos, e por sua 

vez, levam a acidentes e lesões. Ao planejar 

seu horário de trabalho, permita um tempo 

suficiente para realizar o trabalho de corte, e 

permitir um tempo abundante para descanso. 

Limitar a quantidade de tempo durante o qual o 

perfurador de solo será usado continuamente 

em torno de 30 a 40 minutos por sessão, e 

descansar 10 a 20 entre as sessões de 

trabalho. Além disso, tente manter a 

quantidade total de trabalho realizada em um 

único dia abaixo de 2 horas ou menos. 
 

Equipamentos e vestimentas de trabalho 
 

 Quando utilizar o seu perfurador de solo, 

certifique-se sempre de usar vestimentas de 

trabalho rígidas e duráveis; camisas devem ser 

camisas de mangas compridas e calças devem 

ser calças compridas, descendo até os 

tornozelos. 

 Certifique-se sempre de usar capacete e 

protetor facial quando utilizar o seu perfurador 

de solo. 

 Quando utilizar o seu perfurador de solo, 

certifique-se sempre de usar luvas de trabalho 

grossas para proteger suas mãos, e botas de 

trabalho antiderrapantes exclusivas para impedir 

escorregamento. Nunca usar seu perfurador de 

solo quando estiver usando calças com bainhas 

soltas, quando estiver de sandálias, ou com os 

pés descalços. 

 

 

 

 Quando utilizar o seu perfurador de solo por um 

período prolongado de tempo, você deve usar 

protetores de ouvido para se proteger da perda 

de audição pela superexposição a altos níveis 

de ruído. 
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Avisos considerando manipulação de 

combustível 

 

 O motor do perfurador de solo é projetado para 

funcionar com um combustível misto que 

contém gasolina altamente inflamável. Este 

combustível é altamente inflamável e você 

nunca deve guardar latas de combustível, ou 

encher o tanque do perfurador de solo em 

qualquer lugar onde haja uma caldeira, fogão, 

forno a lenha, faíscas elétricas, faíscas de 

solda, ou qualquer outra fonte de calor ou fogo 

que possa inflamar o combustível. 

 Fumar durante a operação do perfurador de 

solo ou recarga de seu tanque de combustível é 

extremamente perigoso. Certifique-se sempre 

de manter cigarros acesos longe do perfurador 

de solo, em todos os momentos. 

 Ao encher o tanque, sempre desligar o motor 

primeiro, e manter um olhar atento ao redor, 

para se certificar de que não existem faíscas ou 

chamas em qualquer lugar nas proximidades 

antes de reabastecer. 

 Se qualquer derrame de combustível ocorrer 

durante o reabastecimento, certifique-se sempre 

de usar um pano seco para limpar qualquer 

combustível que foi derramado sobre o 

perfurador de solo antes de ligar o motor 

novamente， 

 Após o reabastecimento, parafusar a tampa do 

depósito novamente, bem apertada no tanque 

de combustível e, em seguida, levar o 

perfurador de solo para um ponto 10 pés ou 

mais de distância de onde foi reabastecido 

antes de ligar o motor. 

 

Coisas para verificar antes de usar o 

perfurador de solo 

 

 Antes de iniciar o trabalho, olhar ao redor 

cuidadosamente para obter uma noção da 

forma do solo, e se existem ou não quaisquer 

obstáculos que podem ficar no caminho durante 

o trabalho, e remover todos os obstáculos que 

podem ser eliminados antes de começar a 

trabalhar. 

 A área dentro de um perímetro de 45 pés da 

pessoa usando o perfurador de solo deve ser 

considerada uma área perigosa, na qual 

ninguém deve entrar enquanto o perfurador de 

solo estiver em uso e, quando necessário, uma 

corda amarela de advertência, sinais de alerta, 

ou alguma outra forma de aviso deve ser 

 

colocada em torno do perímetro da área. 

Quando o trabalho deve ser realizado 

simultaneamente por duas ou mais pessoas, 

também é necessário observar constantemente, 

ou verificar a presença e localização de outras 

pessoas que estão utilizando o perfurador de 

solo dentro da área de trabalho, de modo a 

manter uma distância suficiente entre cada 

pessoa para garantir a segurança. 

 Antes de iniciar o trabalho, cada componente do 

perfurador de solo deve ser verificado para se 

certificar de que está em boas condições de 

funcionamento, e se certificar de que não 

existem parafusos ou porcas soltas, 

vazamentos de combustível, rupturas, 

amassados ou quaisquer outros problemas que 

possam interferir na operação de forma segura. 

Tenha um cuidado especial em verificar se não 

há nada errado com as brocas ou com as 

articulações pelas quais as brocas estão ligadas 

ao perfurador de solo. 

 

Coisas para verificar antes de acionar o 

motor 

 

 Observar ao redor cuidadosamente para se 

certificar de que não há obstáculos dentro de 

um perímetro de 15 pés ou menos ao redor do 

perfurador de solo antes de ligar o motor. 

 O perfurador de solo está equipado com um 

mecanismo de engate centrífugo, que faz com 

que as brocas comecem a girar assim que o 

motor é iniciado, colocando o acelerador na 

posição de início. Ao ligar o motor, segure-o 

firmemente no lugar, de modo a assegurar que 

o acelerador não entre em contato com 

qualquer obstáculo quando o motor começar a 

funcionar. 

 Nunca colocar o acelerador na posição de alta 

velocidade quando ligar o motor. 

 Após ligar o motor, certifique-se de que as 

brocas param de girar quando o acelerador é 

movido completamente à sua posição original 

novamente. 

 

Evitar problemas de ruídos 

 

 
NOTA 

Verificar e seguir os regulamentos locais quanto a 

níveis sonoros e horas de operações do perfurador 

de solo. 
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 Em geral, operar o perfurador de solo entre as 

08h00min e as 17h00minh em dias de semana 

e das 09h00min às 17h00min nos finais de 

semana. Evitar o uso do perfurador de solo à 

noite e/ou no início da manhã. 

 

Cuidados ao utilizar o perfurador de solo 

 

 Ao utilizar seu perfurador de solo, segurar as 

alças do perfurador de solo firmemente com as 

duas mãos, manter os pés ligeiramente 

afastados (um pouco mais afastados que a 

largura dos ombros) para que o seu peso seja 

distribuído uniformemente em ambas as pernas, 

e certifique-se sempre de manter uma postura 

firme e nivelada enquanto trabalha. 

 Manter a velocidade do motor no nível 

necessário para realizar o trabalho de 

perfuração, e nunca elevar a velocidade do 

motor acima do nível necessário. 

 Certifique-se sempre de nunca permitir que 

outras pessoas entrem na área de trabalho 

durante a perfuração. 

 Tenha especial cuidado para não escorregar se 

estiver chovendo ou se a chuva tiver acabado 

de parar, pois o solo é suscetível de estar 

escorregadio em tais ocasiões. 

 Se a grama ou outro objeto ficar preso na broca 

durante a operação, certifique-se sempre de 

desligar o motor antes de remover o objeto. 

 Proteja-se contra situações de risco em todos 

os momentos. Advirta os adultos para manter 

animais de estimação e crianças longe da área. 

Estabelecer um método seguro para ganhar sua 

atenção durante a operação. Tenha cuidado se 

alguém se aproximar. 

 Se alguém chamar ou de outro modo lhe 

interromper enquanto estiver trabalhando, 

certifique-se sempre de desligar o motor antes 

de se virar. 

 Manter a área de operação vazia, sem pessoas, 

especialmente crianças pequenas e animais de 

estimação. 

 Nunca tocar a vela de ignição ou plugue do 

cabo, enquanto o motor estiver em 

funcionamento. Fazer isso pode resultar em 

choque elétrico. 

 Nunca tocar no silenciador, vela de ignição ou 

outras peças metálicas do motor enquanto o 

motor estiver em funcionamento, ou 

imediatamente após desligar o motor. Estas 

partes metálicas atingem temperaturas elevadas 

durante a operação e isso pode resultar em 

queimaduras graves. 

 

 

 

 

 Quando terminar a perfuração em um único 

local, e for necessário continuar a trabalhar em 

outro local, desligue o motor antes de levá-lo ao 

novo local. 

 Nunca transporte o perfurador de solo em 

estradas irregulares por longas distâncias sem 

primeiro remover todo o combustível do tanque 

de combustível, pois isso pode causar 

vazamento de combustível do tanque como 

resultado de choques absorvidos durante 

transporte. 

 

Observações de cuidado e manutenção de 

seu perfurador de solo 

 

 A fim de manter o seu perfurador de solo em 

bom funcionamento, realizar a manutenção e 

operações de controle descritas neste manual 

em intervalos regulares. 

 Não desmontar o perfurador de solo ou alterá-lo 

de qualquer forma, sob nenhuma circunstância. 

Isso pode danificar o perfurador de solo durante 

a operação ou o perfurador de solo pode tornar-

se incapaz de funcionar adequadamente. 

 Certifique-se sempre de desligar o motor antes 

de realizar qualquer manutenção ou 

procedimentos de verificação. 

 Ao remover ou recolocar as brocas, não se 

esqueça de usar luvas grossas, resistentes, e 

usar apenas ferramentas e equipamentos 

adequados, para evitar lesões. 

 

  

2. Combustível 

 

 ATENÇÃO 

 Gasolina é muito inflamável. Evite fumar ou 

trazer qualquer chama ou faíscas nas 

proximidades de combustíveis. Certifique-se de 

parar o motor e deixar arrefecer antes de 

reabastecer a unidade. Selecionar um local ao 
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ar livre para abastecer e mover pelo menos 3m 

(10 pés) de distância do ponto de abastecimento 

antes de ligar o motor. 

 

 

 

 

 Os motores são lubrificados com óleo 

especialmente formulado para uso em motor de 

combustível de refrigeramento a ar por 2 ciclos. 

Usar óleo de qualidade expressamente indicado 

para motor de combustível de refrigeramento a ar 

por 2 ciclos 

 Não usar óleo misto BIA ou TCW (tipo de 

refrigeramento a ar de 2 ciclos). 

 

 

 

 
 

PROPORÇÃO DE MISTURA RECOMENDADA  GASOLINA 

25: ÓLEO 1  
 

 As emissões de escape são controladas pelos 

parâmetros fundamentais de motores e 

componentes (ex: carburação, tempo de ignição e 

tempo de porta) sem adição de equipamento 

significativo ou a introdução de material inerte 

durante a combustão. 

 Estes motores são certificados para trabalhar com 

combustível sem chumbo. 

 Se você usar uma gasolina com um índice de 

octano inferior ao previsto, existe o perigo de que 

a temperatura do motor se eleve, e um problema 

no motor, como apreensão do pistão, pode 

consequentemente ocorrer. 

 Combustível sem chumbo é recomendado para 

reduzir a contaminação do ar, para o bem da sua 

saúde e do meio ambiente.  

 Combustíveis ou óleos de má qualidade podem 

danificar os anéis de vedação, linhas de 

combustível ou tanque de combustível do motor. 
 

COMO MISTURAR COMBUSTÍVEL 

 

 IMPORTANTE 

Prestar atenção na agitação. 

1. Medir as quantidades de combustível e óleo a 

misturar. 

2. Colocar parte da gasolina num recipiente de 

combustível limpo e aprovado. 

3.  Adicionar todo o óleo e agitar bem. 

4. Adicionar o resto do combustível e agitar 

novamente durante pelo menos um minuto. 

Como alguns óleos podem ser difíceis de 

misturar dependendo dos ingredientes, é 

necessário agitar o suficiente para o motor durar 

mais tempo. Tenha cuidado pois, se a agitação 

for insuficiente, haverá um aumento do perigo de 

gripagem dos pistões devido a uma mistura 

anormal. 
5. Inserir uma indicação clara no exterior do 

recipiente para evitar misturar com gasolina ou 

outros recipientes. 

6. Indicar o conteúdo no exterior do recipiente para 

fácil identificação. 
 

ABASTECIMENTO DA UNIDADE 

 

1. Desapertar e retirar a tampa do combustível. 

Colocar a tampa numa superfície sem pó. 

2. Colocar o combustível dentro do tanque de 

combustível a 80% da capacidade total. 

3. Apertar a tampa do combustível e limpar qualquer 

derrame de combustível ao redor da unidade. 
 

 ATENÇÃO 

 

1. Escolher um piso desimpedido para abastecer. 

2. Afastar pelo menos 10 pés (3 metros) de distância 

do ponto de abastecimento antes de ligar o motor. 

3. Desligar o motor antes de reabastecer a unidade. 

Neste momento, certifique-se de agitar 

suficientemente a mistura de combustível no 

recipiente. 

 
PARA VIDA ÚTIL DO MOTOR, EVITAR; 

 
1. COMBUSTÍVEL SEM ÓLEO (GASOLINA 

BRUTA) - Irá causar graves danos às peças 

internas do motor muito rapidamente. 

2. GASOOL - Pode causar deterioração da 

borracha e/ou peças de plástico, e a interrupção 

da lubrificação do motor. 

3. ÓLEO PARA USO EM MOTOR DE 4 CICLOS - 

Pode causar entupimento da vela de ignição, 

bloqueio das portas de escape, ou colagem dos 

anéis de pistão. 

4. Combustíveis mistos que tenham sido deixados 

sem uso por um período de um mês ou mais 

poderão entupir o carburador e resultar na 

interrupção do funcionamento correto do motor. 
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5. Se armazenar o produto por um longo período de 

tempo, limpar o depósito de combustível após o 

esvaziar.   

Em seguida, ativar o motor e esvaziar o carburador 

do combustível composto. 
6. Se descartar o recipiente de óleo misto, descartar 

somente em um local repositório autorizado. 

 

3. Operação 

 

INSTALAÇÃO DO CABO ESQUERDO (F1) 

                   
(1) Cabo esquerdo             

(2) Suporte              

(3) Porca de bloqueio 

1. Apertar o cabo esquerdo no suporte fornecido na 

estrutura e apertar a porca de segurança de forma 

segura 
 

INSTALAÇÃO DA BROCA (F2) 

  
(1) Eixo PTO          

(2) Banda do clipe         

(3) Broca           

(4) Pino 

2. Deslizar o clipe do anel e retirar o pino de trava da 

broca. 

3. Inserir a broca na saída do eixo do perfurador e 

inserir o pino de trava. Cobrir com o clipe do anel. 
 

 

 
JOGO DE CABO DE ACELERAÇÃO (F3) 

(1) Porca de bloqueio                  

(2) Grande                   

(3) Pequena 

Controlar o jogo de cabo de aceleração e ajustar 

a 1-2 mm (,04-.08pol.), conforme necessário. 

 
PARTIDA DO MOTOR 
 

(1) Interruptor do motor                 

(2) Partida                   

(3) Parar 

1. Encher de combustível e apertar a tampa de 

forma segura. 

2. Colocar o interruptor na posição "START". (F4) 

3. Fechar o bloqueador. (F5) 

(4) Alavanca do bloqueador                 

(5) Abrir                   

(6) Fechar                   

(7) Bomba de injeção  
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 NOTA 

Ao reiniciar imediatamente após parar o motor, deixar 

o bloqueador aberto. (F5) 
4. Apertar a bomba de injeção até que o combustível 

excedente saia no tubo limpo. (F5) 
 

 NOTA 

A operação da bomba não é necessária ao reiniciar o 

motor imediatamente após interrompê-lo. 
 

5. Pressionar o botão "start set" do aspecto do cabo 

esquerdo enquanto segura a alavanca do 

acelerador, e colocar a alavanca do acelerador na 

posição de partida. (F6) 
 

  
(8) Alavanca do acelerador         

(9) Botão de bloqueio 

6. Enquanto apoiar o perfurador com sua cintura 

esquerda e mão esquerda, como mostrado na 

figura, puxar a corda de arranque, primeiro 

levemente, e adicionar força quando a compressão 

for sentida. (F7) 
 

 

 ATENÇÃO 

Manter o perfurador livre de tudo ao seu redor, pois irá 

começar a girar mediante a partida do motor. 
 

7. Quando o motor iniciar, abrir gradualmente o 

bloqueador e soltar a alavanca de aceleração. 

8. Permitir que o motor aqueça por um minuto e 

meio antes de iniciar a operação. 
 

 NOTA 

 Ao voltar a iniciar imediatamente após parar o 

motor, manter o bloqueador aberto.  

  Se o motor não for iniciado após repetidas 

tentativas, pode ter sido superalimentado com 

combustível. Retirar e secar a vela de ignição, 

e tentar iniciar novamente com o bloqueador 

aberto. 
 

PARAR O MOTOR (F8) 

(1) Interruptor do Motor 

1. Soltar a alavanca do acelerador para permitir que 

o motor fique em marcha lenta por alguns 

minutos 

1. Colocar o interruptor na posição "STOP". (F8) 
 

PERFURAÇÃO (F9) 

 

 Manter um aperto firme do perfurador em todos 

os momentos, em uma posição larga, e 

segurando a alça com as duas mãos. 

 Um movimento de reação pode ocorrer no 

perfurador quando a broca de giro bater em 
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pedras ou raízes de árvores sob o solo. Sempre 

segurar o perfurador de forma segura, para 

controlar tal movimento. 

 Iniciar a perfuração com aceleração média, e 

aumentar gradualmente a velocidade do motor, de 

modo que a broca possa entrar no solo sem 

problemas. 

 Quando a broca atingir o solo e não puder ser 

puxada para fora, parar o motor e rodar o eixo 

helicoidal no sentido anti-horário. 
 

REGULAÇÃO DO CARBURADOR (F10，11 ，12) 

O carburador em sua unidade foi ajustado na fábrica, 

mas pode exigir um novo ajuste devido à mudança de 

condições de funcionamento. 

Antes de ajustar o carburador, certifique-se que os 

filtros de ar/combustível estão limpos e frescos, e o 

combustível está misturado corretamente. 

 

(1) Parafuso de ajuste de Espera       
(2) Aumento de rpm        
(3) Redução de rpm 

2. Parar o motor e parafusar ambas as agulhas H e L 

manualmente até que elas parem. Nunca forçar. Em 

seguida, ajuste-as novamente no número inicial de 

voltas, como mostrado abaixo. 
 

(4) Agulha H          

(5) Redução de combustível                       

(6) Aumento de combustível  

1. Ligar o motor e deixar aquecer sob aceleração 

média. 

2. Girar a agulha L lentamente no sentido horário, 

para encontrar uma posição onde a velocidade 

em marcha lenta seja máxima; em seguida, 

ajustar a agulha novamente a um quarto (1/4) de 

giro em sentido anti-horário. 
3. Girar o parafuso de ajuste de Espera no sentido 

anti-horário para que a broca não gire. Se a 

velocidade em marcha lenta for muito lenta, girar 

o parafuso no sentido horário. 
 

(7) Agulha L                   

(8) Redução de combustível                             

(9) Aumento de combustível 

4. Fazer um teste e ajustar a agulha H para melhor 

potência de perfuração, não para velocidade 

máxima. 
 

4. Manutenção 

 

A manutenção, substituição ou reparo do dispositivo 

e sistemas de controle de emissões devem ser 

executados por qualquer estabelecimento de reparo 

de motores não rodoviários ou individual. 
 

 ATENÇÃO 

Antes de limpar, inspecionar ou reparar o 

perfurador, certifique-se de que o motor está 

parado e arrefecido. Desligar o terminal da vela de 

ignição para evitar arranques acidentais do motor. 
 

INSPEÇÃO DIÁRIA 

 Verificar se todas as porcas e parafusos estão 

bem apertados e sem peças faltantes. 

 Verificar se há vazamento de combustível. 
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INSPEÇÃO PERIÓDICA 

 

FILTRO DE AR (F13) 

Verificar o filtro de ar a cada 50 horas de uso ou mais 

frequentemente se usado sob condição muito 

empoeirada, e limpar o elemento em água morna e 

sabão, se necessário. Secar completamente  antes de 

instalar. 

         
(1) Tampa                      

(2) Elemento  

VELA (F14) 

Verificar a vela de ignição a cada 50 horas de uso e 

limpar o vão com uma escova de aço. O vão deve ser 

definido em 0,025in. Ao substituir com um novo 

plugue, utilizar vela NGK BPMR7A ou similar咽 

 

 

FILTRO DE COMBUSTÍVEL (F15) 

Um filtro de combustível entupido pode causar falta de 

energia e uma aceleração fraca. Verificar o filtro de 

combustível a cada 25 horas de uso. 

 

           
(1) Filtro de combustível 

3. Com um pequeno gancho de arame, puxar a linha 

de combustível e filtro para fora do tanque. 

4. Desconectar o conjunto de filtro. 

5. Se necessário, substituir por um novo filtro ou 

limpar por sopro de ar de dentro para fora após 

pulverização de um solvente de limpeza do 

carburador. 
 

PALHETAS DO CILINDRO (F16) 

Entupimento por pó entre as palhetas dos cilindros 

provocará sobreaquecimento do motor. Verificar e 

limpar periodicamente as palhetas do cilindro. 
 

(1) Ventilação de arrefecimento do ar de 

admissão 

SUPRESSOR DE CENTELHAS (F17) 

Este motor está equipado com supressor de 

centelhas na porta de escape. Verificar 

periodicamente se está em boas condições, 

especialmente quando a sua máquina for usada em 

qualquer floresta coberta, arbusto coberto, ou terra 

nua coberta por grama. 

1. Remover a proteção do silenciador e erguer o 

supressor de centelhas para fora da porta de 

escape. 

2. Limpar a tela de metal com uma escova de aço. 

Se estiver danificada, substitua-a por uma nova. 

(1) Protetor do silenciador        

(2) Supressor de centelha 

CAIXA DE ENGRENAGEM (F18) 

Verifique o nível de óleo da caixa de engrenagem a 

cada 50 horas de uso e trocar para óleo novo, se 

necessário. (SAE # 80 - 90). 
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(1) Porta de óleo         

(2) Porta de drenagem de óleo        

(3) Nível de óleo 

Intervalo de troca recomendado   

1: Após 50 horas de uso 

2: e em: Cada 100 horas de uso 
 

EMBREAGEM 

Desligar o motor da caixa de engrenagem e verificar a 

condição da embreagem a cada 100 horas de uso. 

Limpar o óleo junto ao tambor e pedais, e substituir as 

peças por novas, se estiverem desgastadas. 
 

5. Armazenamento 
 

Antes de longo prazo de armazenamento 

 Drenar o tanque de combustível e operar o motor 

até que todo o combustível no carburador seja 

usado. 

 Retirar a vela de ignição e derramar uma colherada 

de óleo de 2 ciclos dentro do cilindro. Acionar o 

motor várias vezes e substituir a vela. 

 Puxar o arranque até que a compressão seja 

sentida. 

 Escovar a sujeira da superfície da broca e aplicar 

um óleo contra ferrugem. 

 Guardar a máquina em local seco e sem poeira. 

 

6. Descarte 

 

Ao eliminar a máquina, combustível ou óleo da 

máquina, certifique-se de estar de acordo com os  

regulamentos locais. 
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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 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. 
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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 podem não ser aplicáveis para o 

equipamento adquirido. 
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