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SEGURANÇA

RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO
    
A montagem correta e o uso seguro e eficaz da perfuradora de solo é de responsabilidade do 
proprietário.
    

Leia e siga todas as instruções de segurança.
Siga cuidadosamente todas as instruções de montagem.
Manter a broca de acordo com as instruções e cronograma incluídos no manual do operador.
Certifique-se de que quem usar a broca esteja familiarizado com todos os controles e precauções 
de segurança.

    

AVISOS ESPECIAIS
    
O seu manual contém avisos especiais para chamar a atenção para potenciais problemas de 
segurança, como danos à máquina, assim como, informações sobre funcionamento e de manutenção. 
Por favor, leia todas as informações cuidadosamente para evitar ferimentos e danos à máquina.
    

ATENÇÃO:
    

Informações Gerais são dadas em todo o manual que podem ajudar o operador com 
a operação e a manutenção da máquina.
    

PRECAUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Por favor, leia esta seção com cuidado. Operar a perfuradora de solo de acordo com as instruções 
de segurança e as recomendações descritas aqui e inseridos ao longo do texto. Quem for usar esta 
máquina deve ler as instruções e estar familiarizado com os controles.
    

Este símbolo indica importantes instruções de segurança que, 
se não forem seguidas, poderão danificar o equipamento.
    

Não transportar a perfuradora de terra entre um furo e outro, com a broca em movimento.
A broca da perfuradora não deve girar enquanto o motor estiver em marcha lenta. Se girar 
enquanto o motor estiver marcha lenta, entre em contato com o revendedor para obter instruções.
Manter sempre as mãos, pés, cabelos e roupas largas afastados das partes móveis do motor e 
da broca.
Não permita que crianças utilizem esta máquina. Não permita que adultos operem a 
broca sem instrução adequada.
Não utilize o equipamento se estiver sob a influência de álcool ou drogas.
Mantenha todos os parafusos, e porcas apertados.
O motor deve ser desligado e esfriado, antes de todos os reparos ou remoção da vela de ignição.
A temperatura do escapamento e das áreas próximas pode exceder 150 ° F (65 ° C). Evite 
contato nestas áreas.
Nunca ligue o motor em ambientes fechados ou em uma área fechada. o gás do motor contém 
monóxido de carbono, um gás inodoro e fatal.
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CUIDADO

‘’CUIDADO’’ INDICA QUE VOCÊ OU O SEU EQUIPAMENTO PODEM SER 
PREJUDICADOS SE AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA DESTE GUIA, 
NÃO FOREM CORRETAMENTE OBEDECIDAS. 

‘’IMPORTANTE’’ INDICA INFORMAÇÕES ÚTEIS PARA UMA BOA MONTAGEM, 
E UMA CORRETA OPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO  DO EQUIPAMENTO.

IMPORTANTE

ATENÇÃO

‘’ATENÇÃO’’ INDICA PERIGOS COMO: O GÁS DO ESCAPAMENTO DESTE 
MOTOR CONTÉM PRODUTOS QUÍMICOS (MONÓXIDO DE CARBONO) 
CONHECIDOS NO ESTADO DA CALIFÓRNIA COMO CAUSADORES DE 
CÂNCER, DEFEITOS CONGÊNITOS OU OUTROS DANOS REPRODUTIVOS.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA DO MOTOR 
    

Todos os motores liberam o gás monóxido de carbono pelo escapamento, que é um gás mortal, 
incolor, insípido, e inodoro que pode estar presente mesmo que você não sinta. Podem estar 
presentes durante dias em uma área fechada que tem pouca ventilação. Qualquer nível de monóxido 
de carbono, se inalado, pode causar dores de cabeça, sonolência, náuseas, tonturas, confusão e 
eventualmente morte. Se você sentir qualquer um destes sintomas, procure ar fresco e um médico 
imediatamente.

Aviso de Intoxicação por monóxido de carbono
    

Se a broca não rodar em um buraco, desligue o motor e deixe-o esfriar antes de tentar removê-lo 
manualmente.
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Nunca deixe o motor funcionar em ambientes fechados.
Nunca tente para arejar ou ventilar o escapamento do motor em um ambiente fechado. 
Monóxido de carbono pode atingir níveis perigosos muito rapidamente.
Nunca deixe o motor funcionar ao ar livre onde os gases de escape pode ser puxado para dentro 
do edifício.
Nunca deixe o motor funcionar mesmo estando ao ar livre mas em um local sem ventilação, em 
que os gases do escapamento podem ficar presos, ou que não são facilmente retirados. 
(Exemplos: em um túnel ou áreas fechadas por morros.)
Nunca deixe o motor funcionar em áreas fechadas ou parcialmente fechadas. (Exemplos: locais 
cercados por prédios, sob tendas, ou porões.)
Sempre trabalhe com o escapamento do motor direcionado para longe do operador.
Nunca direcione o gás do escapamento para ninguém. As pessoas devem estar sempre a muitos 
metros de distância do funcionamento do motor.

Prevenir intoxicação por monóxido de carbono
    

 Incêndios com gasolina ou Manuseio de Combustível com Segurança
    

O combustível e os vapores do combustível são altamente inflamáveis. Nunca use o combustível 
quando uma faísca ou chama podem estar presentes. 
Nunca use combustível onde uma fonte potencial de ignição poderia ocorrer. (Exemplos: água 
quente ou aquecedores, secadoras de roupa, motores elétricos, etc)
Mantenha as chamas e faíscas longe do motor e do combustível para evitar incêndios. Incêndios de 
combustível se espalham muito rapidamente e são altamente explosivo.
    

Prevenção de Incêndios causados por gasolina
    

Nunca encha o tanque de combustível dentro de casa. (Os exemplos incluem: porão, garagem, 
celeiro, galpão, casa, varanda, etc)
Sempre encha o tanque de combustível do lado de fora em uma área externa e bem ventilada.
Nunca retire a tampa do combustível nem adicione combustível com o motor em funcionamento. 
Desligue o motor e deixe esfriar antes de encher.
Nunca deixe escorrer combustível do motor em uma área fechada.
Sempre limpe o excesso (derramado) de combustível do motor antes de ligar a máquina. Limpe o 
combustível derramado imediatamente.
Deixe o combustível derramado para secar, após a limpeza e antes da partida do motor.
Deixe o vapor do combustível sair da área antes de ligar o motor.
Teste a tampa de combustível corretamente antes de começar e ligar o motor.
Sempre opere o motor com a tampa do combustível instalado corretamente e o parafuso de respiro
do gás desapertado.
Substitua a tampa do combustível que deixa o gás derramar ou vazar.
Nunca fume enquanto estiver enchendo o tanque de combustível do motor.
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QUEIMADURAS E INCÊNDIOS
    
O ESCAPAMENTO - O escapamento e outras partes do motor tornam-se extremamente quentes 
durante o funcionamento do motor. Estas peças permanecem extremamente quentes depois que o 
motor é desligado por um bom tempo.

    

Prevenção de queimaduras e incêndios

    Nunca remova o escapamento do motor.
Nunca toque no escapamento porque é extremamente quente e pode causar queimaduras graves.
Nunca toque nas partes do motor que ficam quentes após a operação.
Manter sempre materiais e detritos longe do escapamento e de outras partes quentes do motor, 
para evitar incêndios.

CUIDADO

OS GASES QUENTES FUNCIONAM COMO UM SUBPRODUTO DO 
CATALISADOR. 
SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA EVITAR 
QUEIMADURAS E INCÊNDIOS.

Evite incêndio e explosão causada por descarga elétrica estática. Use apenas não-metal, 
recipientes de combustível portáteis aprovados pelo Laboratório do Underwriter (UL) ou a 
Sociedade Americana de Testes e Materiais (ASTM).
Não armazene o motor com combustível no tanque em ambientes fechados e sem ventilação, 
O combustível e os vapores do combustível são altamente explosivo.
Durante o armazenamento da máquina, mantenha o parafuso do respiro da tampa bem apertado.
Nunca derrame o combustível do tanque no motor.
Nunca retire combustível pela boca para drenar o tanque do combustível.
Sempre tenha um adulto para encher o tanque de combustível.
Nunca deixe que um adulto ou qualquer pessoa sob a influência de drogas ou álcool, encher o 
motor.
Nunca deixe crianças encherem o tanque de combustível do motor.
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OPERAÇÃO

PASSO A PASSO PARA TRABALHO COM O MOTOR DA PERFURADORA DE SOLO
    
1- Desligue o interruptor do motor.
2- Desconecte o cabo da vela da ignição.
3- Por segurança, coloque o cabo da vela desconectado longe da vela de ignição e de todas as 
peças de metal. Isso deve ser feito sempre ou faiscas podem ocorrer entre o fio da vela de ignição e 
as peças de metal.
4- Substituir ou reparar a parte no motor ou na broca.
5- Verifique todas as peças que foram reparados ou removidos durante o reparo, se elas estão 
seguras e se encaixam corretamente.

ATENÇÃO: Todas as peças de reparo devem vir da fábrica original. Nunca substitua as peças que 
não são projetados especificamente para o motor ou broca. 

6- Substitua o cabo da vela de ignição.

    

PREPARAÇÃO PARA A PARTIDA DO MOTOR 
    
GASOLINA E ÓLEO

    Qualidade

    
Para operar o motor, recomendamos a utilização do óleo da marca VIPER 2 petróleo ciclo 
(PN 300400) para garantir que o motor funcione corretamente durante toda a sua vida útil. 
Utilize apenas gasolina comum sem chumbo.

    Mistura

    
Use a proporção de 25 partes de gasolina para 1 de óleo para motor de 2 tempos.

    
ÓLEO (2 TEMPOS)GASOLINA PROPORÇÃO

1 LITRO25 LITROS 25/1

PROPORÇÃO

PROPORÇÃO

2 LITROS50 LITROS

3 LITROS75 LITROS

MISTURA DO COMBUSTÍVEL E ABASTECIMENTO DO TANQUE DE GASOLINA
    
Mistura do combustível

    1- O combustível deve ser misturado em um recipiente em uma área externa e bem ventilada.
2- É  encher apenas 1/4 do tanque de combustível. recomendado  
3- Adicionar quantidade recomendada de óleo para motor de 2 temos.
4- Mantenha o parafuso da tampa do recipiente apertada. 
5- Agite o recipiente para misturar a gasolina e óleo.
6- Desaperte lentamente a tampa do tanque de combustível (respirador), e adicione o combustível.
7- Limpe todo o combustível ou óleo derramado e deixe evaporar antes de mover ou transportar.
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CUIDADO

* NÃO ALTERAR OU MODIFICAR O MOTOR DA PERFURADORA DE SOLO:

EVITE ACIDENTES! NUNCA ALTERE OU MODIFIQUE O MOTOR DE FÁBRICA. 
LESÕES GRAVES OU MORTE PODEM OCORRER SE O MOTOR FOR 
MODIFICADO OU ALTERADO.
EVITE ACIDENTES! QUANDO SE TRABALHA COM SUBSTITUIÇÃO DE 
PEÇAS PARA O MOTOR OU PERFURADORA DE TERRA, VOCÊ DEVE 
SEMPRE DESLIGAR O CABO DE VELA  E MANTE-LO LONGE DA VELA DE 
IGNIÇÃO OU PEÇAS DE METAL.
EVITE ACIDENTES! SEMPRE USE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO AUDITIVA 
DURANTE O FUNCIONAMENTO DO MOTOR.
EVITE ACIDENTES! POR FAVOR, NÃO COMECE A SUA PERFURAÇÃO ATÉ 
QUE VOCÊ TENHA LIDO A SEÇÃO ANTERIOR DESTE MANUAL. SE VOCÊ 
LEU ESTES, SIGA OS PASSOS ABAIXO PARA INICIAR A SUA PERFURAÇÃO.
EVITE ACIDENTES! NUNCA GUARDE O MOTOR COM COMBUSTÍVEL NO 
TANQUE EM LUGARES FECHADOS E SEM VENTILAÇÃO.
O COMBUSTÍVEL E OS VAPORES DO COMBUSTÍVEL SÃO ALTAMENTE 
INFLAMÁVEIS.
EVITE ACIDENTES! NUNCA MISTURE ÓLEO E GASOLINA DIRETAMENTE 
NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO MOTOR. USE APENAS UM RECIPIENTE 
PORTÁTIL SEM METAL, APROVADO PELO SEGURANÇA DO LABORATÓRIO 
(U. L.) E A SOCIEDADE AMERICANA DE TESTES E MATERIAIS (ASTM).
EVITE ACIDENTES! UM ADULTO DEVE SEMPRE ACOMPANHAR OU 
SEGURAR E ENCHER O TANQUE DO MOTOR COM COMBUSTÍVEL.
EVITE ACIDENTES!  SEMPRE MANUSEIE COMBUSTÍVEL NUMA ÁREA 
EXTERNA BEM VENTILADA, LONGE DE CHAMAS OU FAÍSCAS.

ESTE TIPO DE MOTOR USA COMO COMBUSTÍVEL A MISTURA DE 
GASOLINA COMUM E ÓLEO PARA MOTOR DE 2 TEMPOS. NÃO CORRA 
RISCOS USANDO SOMENTE GASOLINA, ISTO TRARÁ DANOS AO MOTOR.

IMPORTANTE
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Enchendo o tanque de gasolina

1-    Desligue o motor e deixe que o motor esfrie completamente antes de reabastecer o tanque de 
combustível.
2-    Dirija-se para uma área bem ventilada, ao ar livre, longe de chamas e faíscas.
3-    Limpe os detritos da área ao redor da tampa do tanque de combustível. 
4-    Solte lentamente a tampa do tanque de combustível. Coloque a tampa sobre uma superfície 
limpa e seca.
5-    Adicione cuidadosamente o combustível, sem derramar.
6-    Não encha o tanque de gasolina completamente, deixe um espaço no tanque para o 
combustível poder se dilatar e expandir.
7-    Recoloque imediatamente a tampa do tanque de combustível e aperte. Limpe o combustível 
derramado e deixe secar totalmente antes de ligar o motor.

FUNCIONAMENTO NORMAL

1-    A embraiagem irá transferir potência máxima depois de quase duas horas de funcionamento 
normal. Durante este período ocorrerá o amaciamento da embreagem. 
A embreagem deve ser mantida sem óleo ou outro tipo de umidade para um funcionamento 
eficiente.
2-    Faça furos sem colocar o peso corporal excessivo na unidade. A broca funciona com mais 
eficiência com a ação provocada pelo próprio peso da unidade.
3-    Nunca deixe o motor funcionar em ambientes fechados. Os gases de escapamento são 
mortíferos.
4-   Nunca use a perfuradora para furar no gelo.
5-   Para fixar a broca até o motor, alinhe encaixe na parte superior do eixo da broca com o furo do 
eixo de saída. Coloque 3/8 - 16x 1-1/2 "com o parafuso de segurança 
fornecido com a porca de 2 vias com uma chave.

ATENÇÃO:
    

As extremidades do parafuso devem ser niveladas com o furo do perfurador. 
A broca, nunca deve ir além do nível da terra.

    

USO DO PARAFUSO MANUAL DE VENTILAÇÃO DA TAMPA DO COMBUSTÍVEL

    1-   A perfuradora está equipada com um tipo de tampa do tanque com ventilação manual.
2-   Antes de ligar o motor, gire o parafuso no topo da tampa do tanque (sentido anti-horário) para a 
sua posição de ventilação, deixando-o todo aberto, para garantir que o gás não vai derramar 
durante o uso. Verifique se a tampa do tanque está parafusada firmemente e o parafuso do 
combustível está na posição de ventilação. 
3-   Depois de usar a perfuradora e antes de arrumar ou transportá-la em um veículo, aperte o 
parafuso da tampa do tanque do combustível (sentido horário) com força. Isso vai impedir que vaze 
o combustível durante o armazenamento. A tampa do tanque não vai vazar combustível se a tampa 
do tanque e o parafuso no topo estiverem apertadas.

NOTA: Quando armazenar a unidade na posição vertical por períodos prolongada de tempo em 
tempo quente, ventile a tampa do combustível para evitar que o combustível vaze do carburador.
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CUIDADO

EVITE ACIDENTES! Sempre manuseie o combustível numa área externa bem 
ventilada, longe de chamas ou faíscas.
EVITE ACIDENTES! Não ligue o motor se o combustível estiver derramado. 
Limpe o EXCESSO DE COMBUSTÍVEL e deixe secar. REMOVA O MOTOR DA 
ÁREA PARA EVITAR FAÍSCAS.

INICIAR E PARAR O MOTOR
    

Mova o motor para uma área bem ventilada, ao ar livre, para evitar intoxicação por monóxido de 
carbono.
Mover-se para uma área longe de chamas ou faíscas, para evitar a inflamação de vapores.
Remova todos os detritos dos orifícios de filtro de ar e da tampa do tanque para garantir o fluxo 
de ar.

    
INICIANDO COM O MOTOR FRIO: Arranque do motor pela primeira vez ou depois que o motor 
esfriou ou depois de ficar sem combustível. 

1-   Solte o tampa de respiro do combustível girando o parafuso até o fim, no sentido (anti-horário).
2-   Mova a alavanca do afogador para LIGAR ou a para a posição DESLIGAR. 
NOTA: O afogador deve estar em LIGAR quando for acionar a bomba de injeção.
3-   Pressione a bomba até que a mangueira se encha de gasolina.
NOTA: Quando usar a bolha de injeção, permita que a bolha retorne a sua posição original a cada 
vez que pressionar.
4-   Mova a alavanca para a posição CHOKE ou ON.
NOTA: A posição CHOKE é definida por mover a alavanca o mais rápido possível da posição ON.
5-   Empurre interruptor para a posição ON.
6-   Aperte o regulador de pressão aberto com a mão direita. Segure firmemente o puxador com a 
mão esquerda e puxe devagar, até que fique um pouco mais duro. Sem deixar o puxador retrair, 
puxe a corda com um golpe rápido de braço. Deixe a corda voltar a sua posição original bem 
devagar até a partida do motor. Repita esse passo toda vez que a corda do puxador for acionada.
NOTA: Se o motor não der partida após 5 ou 6 tentativas, pressione a bomba de gasolina uma (1) 
vez e puxe a corda novamente.
7-   Depois que o motor começar a funcionar, mova a alavanca do afogador para a posição metade 
do afogador (no meio) até que a unidade funciona sem problemas.
8-   Mova a alavanca do afogador para a posição RUN ou OFF  e desloca do acelerador para a 
velocidade desejada. 
NOTA: Execute a todo vapor quando possível. Não deixe a unidade inativa por longos períodos de 
tempo.
9-   Para parar o motor, empurre o interruptor para a posição OFF.
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INICIANDO COM O MOTOR MEIO AQUECIDO
    

1-  Soltar o parafuso de respiro da tampa do combustível até ao fim (sentido anti-horário)
2-  Mova a alavanca do afogador para afogador na posição ON.
NOTA: A posição do afogador é feita movendo a alavanca do afogador para a posição ON.
3-  Continue com o passo 5 de IINICIANDO COM O MOTOR FRIO.

    
CUIDADO

EVITE ACIDENTES! Sempre manuseie combustível numa área externa e bem 
ventilada, longe de chamas ou faíscas.
EVITE ACIDENTES! Não ligue o motor se o combustível estiver derramado. 
Limpe todo o excesso do combustível e deixe secar. Remova o motor da área 
para evitar faíscas.
EVITE ACIDENTES! Se a broca estiver ligada ao motor, todas as medidas de 
segurança devem ser tomadas para evitar ferimentos graves.
EVITE ACIDENTES! A partida do motor com a corda, pode causar um empurrão 
imprevistos para motor. Siga as instruções para evitar ferimentos ou danos.
EVITE ACIDENTES! Nunca deixe o motor funcionando sem supervisão. 
Desligue o motor após cada utilização.
EVITE ACIDENTES! Nunca transporte a perfuradora entre um furo e outro com 
o motor ligado.

ATENÇÃO

EVITE ACIDENTES! Verifique se a unidade está em uma posição estável antes 
de puxar o cabo de arranque.
EVITE ACIDENTES! Quando a unidade começar a funcionar, solte o acelerador 
momentaneamente com sua mão direita e devolva sua mão esquerda para a 
posição na alça da barra para manter o controle e a estabilidade do aparelho 
com as duas mãos.



11

INICIANDO COM O MOTOR AQUECIDO
    
1-   Abrir totalmente o parafuso da respiração da tampa do combustível. (Sentido anti-horário)
2-  Continue com o passo 5, (INICIANDO COM O MOTOR FRIO).
3-   Se o motor não ligar, consulte o passo 2 DO (INICIANDO COM O MOTOR MEIO AQUECIDO).  

NÃO tente ligar o motor nas seguintes condições

* NÃO use fluido de partida, NÃO borrifar líquidos ou gases inflamáveis no filtro de ar, carburador 
ou velas.
* Não remova a vela de ignição ou puxe a corda de arranque. O combustível é inflamável e pode 
respingar para fora e pegar fogo a partir de uma faísca da vela.

    

ESPECIFICAÇÃO:

Modelo EA40 EA44 EA50

Modelo do Motor 1E40 1E44 1E50-1

Tipo de Motor Circulação forçada de ar-refrigerado 2-tempos

Cilindrada 43 cc 51.7 cc 71 cc

Saída Máxima 1.2 kW 1.4kW 2.4kW

Combustível Mistura de gasolina comum com óleo 2 tempos (25:1)

Capacidade do tanque de combustível 0,8 L 0,8 L 0,8 L

Sistema de Ignição C.D.I

Sistema de partida Arranque

Relação da engrenagem 34:1

Velocidade máxima do motor (r / min) 9500

Velocidade da embreagem do motor (r / m) 3700

Motor Marcha Lenta (r / m) 2700

Velocidade da broca (r / m) 110 - 280

Dimensão máxima da broca (mm) 150 200 300
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MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

MANUTENÇÃO DA PERFURADORA
    
1 - A caixa de engrenagens tem quase 1 kl de graxa vindos de fábrica. Recomenda-se que uma vez por 
ano, a caixa de engrenagens seja aberta e o nível de graxa marcada. Adicionar graxa somente se o 
nível estiver abaixo do topo das engrenagens. 

    
NÃO ENCHA DEMAIS
    
2 - Mantenha todos os parafusos, porcas apertados.
3-  Para operação em climas frios, guarde o aparelho em um ambiente fresco. A transferência da 
unidade de um local quente para um local frio pode causar a condensação prejudicial.
4-  Se o desempenho da lâmina diminuir, desligue a unidade e retire o fio da vela de ignição . 
Inspecione cuidadosamente a ponta da lâmina para detectar quaisquer sinais de desgaste. 
Se as lâminas mostrarem quaisquer destes sinais, eles precisam ser afiadas ou substituídas.

    MANUTENÇÃO DO MOTOR
    
Refrigeração 

    A refrigeração, as entradas de ar e as ligações devem estar livres de quaisquer detritos, antes de cada 
uso. 

    Filtro de ar 

    Nunca ligue o motor sem o filtro de ar limpo e corretamente  instalado. 
Maior desgaste e falha do motor pode ocorrer se o filtro de ar não estiver instalado corretamente. 
A manutenção do filtro de ar deve ser feita de 3 em 3 meses ou após 20 horas de funcionamento. 
Limpe o filtro diariamente em condições extremas de poeira.

    
Passos para a limpeza do filtro de ar

    1-   Lavar em água morna com sabão neutro até que a sujeira e detritos sejam removidos. 
Pressione o filtro quando lavar, não torcer o filtro.
2-   Enxágüe em água morna até que o sabão e a sujeira sejam removidas.
3-   Seque o filtro,  envolvendo-o em um pano limpo e pressione o filtro até que fique seco.
4-   Aplique óleo em todo o filtro.
5-   Remova o excesso de óleo.
6-   Coloque o filtro e tampa do filtro de ar no motor.
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CUIDADO

PARA EVITAR ACIDENTES NA PARTIDA.

EVITE ACIDENTES! O MOTOR DEVE ESTAR DESLIGADO E FRIO, E O FIO 
DA VELA DEVE SER REMOVIDO DA VELA ANTES DE VERIFICAR E AJUSTAR 
O MOTOR OU EQUIPAMENTO.
EVITE ACIDENTES! A TEMPERATURA DO ESCAPAMENTO E ÁREAS 
PRÓXIMAS PODEM EXCEDER 150ºF (65ºC) EVITE O CONTATO COM ESSAS 
ÁREAS.
EVITE ACIDENTES! VERIFIQUE COM FREQÜÊNCIA AS PORCAS E 
PARAFUSOS SOLTOS DA PERFURADORA DE TERRA. 
MANTER ESSES ITENS BEM APERTADOS.
EVITE ACIDENTES!  NUNCA GUARDE O MOTOR COM COMBUSTÍVEL NO 
TANQUE DENTRO DE UM EDIFÍCIO. FAÍSCAS PODEM ESTAR PRESENTES.
EVITE ACIDENTES!  A MANUTENÇÃO E A REPARAÇÃO DA PERFURADORA 
DE SOLO DEVE SEMPRE SER FEITA POR UM ADULTO.
EVITE ACIDENTES! ANTES QUE QUALQUER REPARO OU MANUTENÇÃO 
SEJA FEITA, O MOTOR DEVE ESTAR DESLIGADO E FRIO, E O FIO 
DA VELA REMOVIDO.

VELA DE IGNIÇÃO
    
A vela de ignição recomendado é a NGK BMA.

1 -   Verifique a vela de ignição a cada 50 horas de funcionamento.
2-   Desconete o cachimbo da vela, e limpe todos os detritos de toda a área da vela de ignição.
3-   Remova a vela e substitua se alguma das seguintes ocorrências aparecer, elétrodos 
danificados, elétrodos queimados, porcelana trincada ou sujeiras em torno doselétrodos.
4-   Após a análise, coloque a vela de ignição e aperte com a chave de vela. 
Reinstale a vela original, aperte ½ volta. 
Instalação de uma nova vela de ignição, ajuste a vela com diferença de  030" e aperte mais 1/8 - ¼ de 
volta. 

NOTA: Vela solta pode super aquecer e trazer danos ao motor. Velas muito apertadas, podem 
danificar a rosca do cabeçote do cilindro.

CARBURADOR
    Nunca mexer na configuração de fábrica do carburador.

    TRANSPORTANDO A SUA PERFURADORA DE SOLO

1-   Nunca transporte o motor dentro de um espaço fechado ou veículo. Combustível ou vapores 
podem inflamar, causando ferimentos graves ou morte.
2-   Se o combustível estiver no tanque, transporte em um veículo aberto, em uma posição vertical.
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3- Para transportar em um veículo fechado remova o combustível do tanque para um recipiente 
adequado. Nunca tente retirar o combustível com a boca usando uma mangueira.   
4-  Ligue o motor para utilizar o combustível no tanque de combustível e do carburador. 
Sempre ligue o motor em uma área bem ventilada.
5-  Limpe qualquer combustível derramado do motor. Deixe-a secar.

GUARDAR A PERFURADORA DE SOLO POR MUITO TEMPO
    

Se a sua PERFURADORA DE SOLO não for ser usada por mais de um mês, prepará-la para o 
armazenamento a longo prazo.

Passos para armazenar por muito tempo

1-  Adicione estabilizador de combustível de acordo com as instruções do fabricante.
2-  Funcionar o motor de 10 - 15 minutos para assegurar que o estabilizador atinge o carburador.
3-  Remova o restante do combustível do tanque de combustível em um recipiente de combustível 
aprovado.
4-  Remover a broca da cabeça do motor e aplicar uma fina camada de graxa no eixo de saída (8913).
5-  Armazenar o motor e a broca na posição vertical.
6-  Remova todos os detritos de broca e da cabeça do motor.

    CUIDADO

EVITE ACIDENTES! PARA EVITAR LESÕES OU MORTE, NUNCA PUXE O 
COMBUSTÍVEL PELA BOCA PARA RETIRA-LO. 
EVITE ACIDENTES! NUNCA GUARDE A PERFURADORA DE TERRA COM 
COMBUSTÍVEL NO TANQUE DE GASOLINA DENTRO DE UMA ÁREA 
FECHADA OU DENTRO DE UM EDIFÍCIO. PARA EVITAR ACIDENTES.
EVITE ACIDENTES! ANTES DE VERIFICAR E AJUSTAR O MOTOR OU O SEU
EQUIPAMENTO, O MOTOR DEVE ESTAR DESLIGADO E FRIO, E O CABO
DE VELA DE IGNIÇÃO DEVE SER REMOVIDO.
EVITE ACIDENTES! A MANUTENÇÃO E A REPARAÇÃO DA PERFURADORA 
DE SOLO DEVE SEMPRE SER FEITA POR UM ADULTO.
EVITE ACIDENTES! ANTES QUE QUALQUER REPARO OU MANUTENÇÃO 
SEJA FEITA, O MOTOR DEVE ESTAR DESLIGADO E FRIO, E O FIO 
DA VELA REMOVIDO. 
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CONSERTO E SERVIÇO, SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

INFORMAÇÃO DE SERVIÇO

Construímos nossos produtos com qualidade, durabilidade e design; Nosso produto com uma 
manutenção cuidadosa por você, pode garantir uma longa vida útil para a perfuradora de solo.
A maioria dos reparos serão facilmente resolvidos, seguindo as sugestões do guia de solução de 
problemas nesta seção.
O guia irá ajudá-lo a identificar as causas dos problemas comuns e identificar as soluções necessárias.
Para reparações mais complicadas, você pode confiar em seu fornecedor, um mecânico autorizado ou
(contate o seu revendedor para obter uma lista de mecânicas autorizadas em sua área).
Uma tabela é incluído nesta página. Sempre será um prazer responder a quaisquer perguntas que 
você tem, ou ajudá-lo a encontrar a assistência adequada. 

    

PROBLEMAS POSSÍVEIS CAUSAS SOLUÇÕES

MOTOR
NÃO LIGA

1- Chave Liga/Desliga 1- Ligue a chave

2- Cabo da vela desconectado 2- Conecte o cabo da vela 

3- Falta de combustível 3- Reabastecer o combustível

4- Vela molhada, com defeito ou defasada 4- Limpar ou substituir a vela

5- O acelerador não está correto
5- Mantenha o controle do 

acelerador todo aberto durante a 
partida do motor.

6- Mangueira do combustível 
não está posicionado 

no fundo do tanque de combustível

6- Empurre para baixo a 
mangueira do combustível no 

tanque de gás

FUNCIONAMENTO
IRREGULAR
DO MOTOR

1- Filtro de ar sujo 1- Limpe ou troque o filtro de ar

2- Afogador parcialmente funcionando. 2- Desligue o afogador

3- Carburador desajustado 3- Chame um técnico
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PROBLEMAS POSSÍVEIS CAUSAS SOLUÇÕES

DIFICULDADE
PARA LIGAR 

O MOTOR

1- Combustível velho
1- Drenar combustível velho e substituir por novo. 

Utilizar o estabilizador de combustível no final da operação.

2- Cabo da vela desconectado

3- Carburador sujo

4- O acelerador 
não está bem aberto

2- Certifique-se de que o cabo de ignição está 
firmemente conectado a vela de ignição

3- Limpe o carburador, use um estabilizador 
de gasolina

4- Segure o acelerador totalmente aberto 
ao puxar a corda da partida

1- O filtro de ar está entupido

2- O filtro do combustível está entupido

3- Carburador desajustado ou ruim

4- Vela molhada, com defeito ou defasada

1- Retire o filtro e limpe

2- Limpe ou troque o filtro

3- Chame um técnico

4- Limpar ou substituir a vela

O MOTOR PERDE OU 
FICA SEM FORÇA

O MOTOR
LIGA, MAS EM 

SEGUIDA PARA

1- A tampa do combustível 
está sem ventilação

1- Abra manualmente o parafuso de ventilação 
do combustível (sentido anti-horário)

2- Filtro do combustível ligado

3- Carburador desajustado ou ruim

2- Limpe ou troque 

3- Chame um técnico

ROTAÇÃO DO 
MOTOR MUITO ALTA 

1- Carburador desajustado 1- Chame um técnico

A BROCA GIRA
EM MARCHA LENTA

A BROCA GIRA
MAS NÃO TEM FORÇA

A BROCA PULA

A BROCA 
FURA MUITO 

DEVAGAR

2- Mola da embreagem 
quebrada

1- Afogador ligado

1- Rotação muito alta

2- Carburador desajustado

3- Transmissão quebrada

4- Embreagem desgastada

5- Desgaste do motor

1- Lâmina danificada

1- Lâmina cega

2- Ponta da lâmina danificada

2- Troque a mola

1- Diminuir o ajuste da marcha lenta

1- Desligue o afogador depois do motor ligado

2- Chame um técnico

3- Chame um técnico

4- Troque as molas da embreagem

5- Chame um técnico

1- Substitua a lâmina por uma nova

1- Compre uma nova lâmina, ou afie na fábrica

2- Troque a lâmina
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