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AVISOS DE SEGURANÇA: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

* O motor deve usar combustível misto. A proporção entre 

o óleo e a gasolina é determinada pela referência do óleo, o 

óleo deve ser especíco para motores dois tempos a gasolina.

 (É estritamente proibido utilizar outro tipo de óleo).

* O motor deve funcionar sem carga por cerca de 3 a 5 minutos

 após o início ou antes de parar. É estritamente proibido que o 

motor funcione em alta velocidade sem carga a m de evitar 

que danique as peças do motor e o corpo do mesmo. Também 

é proibido parar o motor de repente,  quando estiver em alta

velocidade.

* Am de evitar fogo, o motor deve estar longe de fontes de

fogo quando for adicionar combustível. Fumar perto do motor 

também é proibido.

* A superfície do cilindro é muito quente, não o toque após o 

início da utilização.

* A roda de arranque é um componente externo. Quando o 

motor estiver funcionando, não a toque e mantenha distância 

da mesma, especialmente as crianças.

Nome do item Especificação

18AC   380x555x680
18-3   550x440x680

Peso líquido (kg) 11.5

18AC 
18-3   

11  
14  

18-9 
18-5 

20
15 

18-8 20

Velocidade específica (r/min) 5000

≥1.7

≥2

Alcance de pulverização (m) ≥9

Largura de varredura ≥25

Modelo de motor (dois tipos)
1E40F

1E40FA

Potência específica (kw) 1.18

Consumo de combustível  (g/kw/h) ≤530

Proporção entre 
gasolina e óleo

Siga as instruções 
contidas na embalagem 

do óleo

Dimensões gerais (mm)

Capacidade do tanque (L)

Taxa de 

descarte 

de químico: 

Pulverização (kg/min) 

Varredura (kg/min)
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USOS PRINCIPAIS:

MÉTODO DE OPERAÇÃO:

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

O atomizador costal é um equipamento portátil, exível e de alta

eciência para proteção das plantas. Pode ser utilizado tanto para

controle de pragas e doenças em plantações de larga escala, 

quanto em campos de cultivo de algodão, trigo, arroz e árvores 

frutíferas, etc. Também pode ser utilizado para aplicação de herbi-

cidas, prevenção de epidemias, etc. Esta máquina também pode 

ser adaptada para uso em região montanhosa.

1. O design da máquina é moderno e único, e é protegido por 

patentes.

2.  A função principal do equipamento é o envio de poeira pelo uxo

de ar e o envio de líquido por pressão. 
3. A maior parte da máquina é feita de plástico e de liga leve de 
alumínio, consequentemente a máquina é leve, anti corrosiva e 
confortável para ser carregada. 

Preparação antes de iniciar;

1.Verique todo o equipamento am de evitar parafusos soltos ou

montagens impróprias.
2. Para uma máquina nova, ou que esteja guardada por um longo 
período, a primeira coisa a se fazer é remover o óleo contido no 
cilindro. Método de remoção do óleo: Remova a vela, e com o polegar 
da mão esquerda conecte a vela em sua capa de proteção. Puxe a 
corda de partida com a mão direita por várias vezes para que o óleo 
em excesso saia.
3. Verique se o motor pode ser acionado. Se gerar centelha com 
faíscas azuis signica que está normal. 

Acionar o motor;

1. Combustível: O motor a gasolina é de cilindro único, de dois tempos,

 e o combustível é a mistura de gasolina com óleo. Um recipiente para 

medição será fornecido juntamente com o produto. Para fazer a mistura 

do combustível, primeiro adicione a gasolina até a marca escrita no 

misturador e então complete com óleo até o nível especicado. Balance 

a garrafa para que a gasolina e o óleo se mesclem de maneira uniforme 

e então a deixe parada por um curto período de tempo para que qualquer

impureza se assente. Por m, despeje a mistura no tanque.

2. Abrir o tanque de combustível (veja gura 1): Deixar a chave no sentido 

vertical signica "on", e girar para um ângulo de 90º signica "off".

3. Abra a haste de operação do acelerador (veja gura 2).

4. Regule o afogador (veja gura 3). Ao acionar o motor pela primeira vez, 

ou quando o clima estiver frio, puxe a chave do afogador para fechar a 

passagem de ar. Ao acionar o motor quando já estiver quente, deixe o 

afogador completamente aberto. 

6 7
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5. Enrole a corda de partida no sentido horário e puxe lentamente por 

várias vezes, para que a mistura do combustível entre no cilindro, e então 

puxe de maneira suave e rápida para acionar o motor (veja gura 4).

6. Mantenha o afogador todo aberto após ter acionado o motor, e então 

deixe o motor em funcionamento de 3 a 5 minutos antes de utilizar. 

1. Pulverização 

(1) Deixe a máquina em modo de pulverização (veja gura 10).

(2) Enchendo com o produto químico líquido: antes de colocar o produto 

químico, faça um teste utilizando água para vericar se não há nenhum 

vazamento. Então, despeje o produto químico no tanque. O líquido 

químico utilizado deve ser limpo para evitar entupimento na ponta do bico. 

Após encher, o tanque deve ser devidamente fechado com sua tampa. O 

enchimento do tanque também pode ser feito com a máquina ligada, mas 

em baixa rotação.

(3) Pulverização: Com a máquina nas costas, gire o eixo do braço. Abra o 

afogador (veja gura 5), regule a haste de operação do acelerador para 

manter o motor funcionando em uma velocidade aproximada de 

5000r/min. Abra a alavanca do líquido e então opere o equipamento.

Preste atenção aos seguintes itens durante a pulverização:

- Mova o bocal assim que a torneira de pulverização for aberta. É proibido 

deixar o spray químico parado em apenas um ponto.

- Durante a pulverização, continue sempre movendo o bocal pra direita e 

pra esquerda, para aumentar a área a ser pulverizada. A velocidade que 

você anda deve ser de acordo com o ritmo em que movimenta o bocal, 

am de evitar que alguma área não seja pulverizada.

- A quantidade de produto químico pulverizado por área pode ser 

regulada tanto pela velocidade da caminhada quanto por girar o botão do 

interruptor (veja gura 7).

- Para pulverizar arbustos como árvores de chá, vire a abertura do tubo 

dobrado para baixo. Isso evitará que partículas da mistura sejam lançadas 

pra cima. 

- Como as partículas são extremamente pequenas, é muito difícil de ver a 

performance da pulverização. Normalmente quando as folhas da árvore 

são vistas balançando pela corrente da pulverização, quer dizer que as 

partículas alcançaram a folhagem. .

PULVERIZAÇÃO E VARREDURA:
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OPERAÇÃO DE VARREDURA: DESLIGANDO O MOTOR:

(1) Coloque a máquina em modo de pulverização

(2) O pó deve ser seco. Não utilize pó muito molhado. O pó utilizado deve 

estar livre de corpos estranhos, tais como grama ou pedras. A válvula de 

carregamento deve ser fechada no momento do enchimento (veja gura 

5). 

(3) Após acabar de encher, gire a tampa do tanque e abra a válvula de 

carregamento.

(4) Com a máquina nas costas, regule a válvula de varredura e proceda 

com o trabalho de varredura. (veja gura 2). 

(5) Ao utilizar a mangueira de varredura, limpe a mangueira de tempo em 

tempo, am de evitar a acumulação de pó.

3. Desligando o motor

(1) Feche a válvula de varredura ou de pulverização. Lembre-se disto!

(2) Desacelere o motor e deixe-o ligado em baixa velocidade por cerca de 

3 a 5 minutos. Então, feche o interruptor do combustível para que o motor 

pare completamente. 

Nota: Enquanto o motor estiver acionado, a mangueira deve estar 

montada na máquina, caso contrário o ar de refrigeração será reduzido e 

poderá danicar o motor. 

Montagem do tanque no modo de varredura
1. Parafuso M3x12 

2. Placa para controle do pó
3. Tubo para soprar o pó

Fig. 11

1. Cano 2. Válvula de troca 3. Tampa do tanque 4. Anilha 
5. Tampa 6. Filtro 7. Tampa de lavagem 8. Tanque químico 

9. Porca de pressão 10. Arruela 11. Válvula de varredura 12. Tubo

Fig. 10
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PROBLEMAS E SOLUÇÕES:

SEGURANÇA:

Problemas Causas
Bico entupido
Torneira de pulverização engasgada
Botão do afogador fechado
Vazamento de ar na tampa do tanque
Redução da velocidade do motor
Tubo do suspiro no tanque fica torcido
Filtro entupido

Partículas da mistura sendo 
lançadas pra cima A cabeça de bocal está levantada muito pra cima

Vazamento de produto químico 
líquido a conexão de tubo Envelhecimento dos tubos de plástico

A tampa não está bem apertada
Arruela encaixada incorretamente ou desgastada

Vazamento no bico de pulverização O bico não está bem apertado
Válvula de varredura não está completamente 

aberta

Pó está muito molhado
Válvula de varredura entupida
Válvula de carregamento não está aberta
Velocidade do motor não esá adequada
A tampa não está bem apertada
Arruela encaixada incorretamente
Arruela desgastada

Redução da quantidade de vapor 
na pulverização ou incapacidade de 

pulverizar

Vazamento de água na tampa do 
tanque

Descarga de pó em pequena 
quantidade

Vazamento de pó pelo tanque

Solução
Faça a limpeza
Faça a limpeza
Abra-o
Aperte melhor ou verifique o selo de borracha
Verifique as causas e soluções
Remonte-o
Limpe-o

Incline o bocal para um outro ângulo

Substitua-os
Aperte melhor a tampa
Reencaixe ou substitua
Aperte melhor o bico

Abra mais a válvula
Troque por um pó seco
Limpe a válvula
Abra a válvula completamente
Verifique o motor da gasolina
Aperte melhor a tampa
Reencaixe a arruela
Troque a arruela

1. Leia esse manual cuidadosamente. Certique-se de entender como 

operar o equipamento adequadamente antes de utilizá-lo.

2. Equipamentos de proteção

(1) Utilize um chapéu de ange.

(2) Utilize óculos de proteção.

(3) Utilize máscara de gaze.

(4) Utilize luvas longas.

(5) Utilize casaco de proteção contra veneno.

(6) Utilize botas.

3. As seguintes pessoas não podem operar o equipamento

(1) Pessoas bêbadas.

(2) Crianças ou idosos.

(3) Pessoas sem conhecimento sobre a máquina.

(4) Mulheres grávidas ou amamentando.

4. Evite incêndios

(1) Não fume ou acenda fogo perto da máquina.

(2) Não reabasteça a máquina quando estiver muito quente ou com o 

motor acionado.

(3) Não derrame combustível na máquina. Caso aconteça. limpe antes de 

utilizá-la novamente.

(4) Sempre aperte bem a tampa do tanque de combustível. 

(5) Sempre se afaste pelo menos uns 10 passos do recipiente de 

combustível antes de acionar o motor.

5. Acionando o motor

(1) Coloque a alavanca do modo de varredura na posição mais baixa 

antes de acionar o motor, caso contrário, o produto químico será ejetado 

ao acionar o motor.

(2) É proibido car em frente ao bocal. Embora a tampa do bocal esteja 

fechada, o pó residual que estiver no tubo poderá ser expelido.

6. Pulverização / Varredura

(1) A operação do equipamento pode ser realizada também em dias de 

clima ameno e com pouco vento. Isso pode reduzir a evaporação e a 

dispersão do produto químico e melhorar o efeito de proteção.

(2) O operador deve se mover na direção do vento.

(3) Se o produto químico atingir sua boca ou seus olhos, lave-os com água 

limpa e então se dirija a um médico. 

(4) Se o operador tiver dor de cabeça ou tontura, interrompa o trabalho 

imediatamente e procure o médico. 



(5) Para a segurança do operador, a pulverização ou varredura deve ser 

feita estritamente de acordo com as instruções dos produtos químicos e 

agrícolas.

1. Manutenção técnica após o uso diário do equipamento

(1) Limpe qualquer resíduo líquido ou em pó no tanque químico.

(2) Limpe o óleo e a sujeira no motor, especialmente após varredura ou 

pulverização de grânulos. 

(3) Lave e escove o tanque e outras partes de borracha com água limpa. 

Não lave o motor com água.

(4) Verique vazamentos de combustível ou líquidos nas conexões e 

remedie em tempo caso encontre algum problema.

(5) Verique se há algum parafuso solto ou faltando, e aperte-o ou 

reponha, caso seja necessário.

(6) Se utilizar o equipamento no modo de varredura, limpe o carburador 

todo dia.

(7) Após completar o serviço de manutenção, guarde o equipamento em 

um lugar seco e bem ventilado. Mantenha longe de fogo e exposição direta 

do sol.

(8) Não permita que o pó da varredura permaneça no tubo de canalização 

membranoso. Antes de o desmontar do motor, deixe o mesmo 

funcionando em baixa aceleração por 1 ou 2 minutos, o que ajudará a 

limpar o pó residual remanescente no tubo.

2. Armazenamento por um longo período

A máquina deve ser embalada para um longo período, conforme os 

métodos seguintes:

(1) Retire e guarde a gasolina conforme o manual de instrução do motor.

(2) Desmonte todas as partes  da máquina e limpe-as cuidadosamente 

am de remover manchas de óleo e sujeiras. 

(3) Utilize água ensaboada para lavar o tanque químico, soprador e tubos 

e em seguida lave com água limpa.

(4) Todas as partes de plástico e borracha devem ser mantidas longe de 

longa exposição ao sol.

(5) Cubra toda a máquina com lme plástico e guarde em um lugar seco e 

bem ventilado.

MANUTENÇÃO TÉCNICA E ARMAZENAMENTO:
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Nº Nº da Peça Nome da Peça Qntd.

1-1 GB45-76 Porca

1-2 GB859 Anilha

1-3 GB97-76 Anilha

1-4 1E40F-03.00.06 Luva do eixo

1-6 1E40F-03.00.10 Ventoinha

1-7 1E40F-03.00.20 Selo

1-8 1E40F-02.00.04 Cártel frontal

1-9 GB276-82 Rolamento

1-10 GB1096-79 Chave simples

1-11 1E40F-03.01.00 Cambota

1-12 1E40F-03.01.05 Chave

1-13 1E40F-03.02.01 Anel do pino pistão

1-14 1E40F-03.02.05 Pino do pistão

1E40F-03.02.02 Pistão

1E40F-03.02.03 Anel do pistão

1E40F-02.00.01-1 Gaxeta

1E40F02.00.15 Parafuso

1E40F-02.00.10 Corpo do cilindro

1E40F-01.00.01 Gaxeta do cilindro

1E40F-01.00.02 Tampa do cilindro

1E40F-23.08.00 Gaxeta

1E40F-23.08.00 Plug

1E40F-02.00.12 Parafuso

GB848-76 Anilha

GB93-76 Anilha

1-15

1-16

1-17

1-18

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

2

1

1

2

1

2

1-19 1

1-20 1

1-21 1

1-22 1

1-23 1

1-24 4

1-25 8

1-26 4

Nº Nº da Peça Nome da Peça Qntd.

1-27 1E40F-02.00.13 Porca 4

1-28 GB67-76 Parafuso 2

2

2

2

2

2

2

2

2

1-29 GB93-76 Anilha

1-30 GB97-76 Anilha

1-31 1E40F-02.00.03 Capa 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1-32 GB848-76 Anilha

1-33 GB93-76 Anilha

1-34 GB67-76 Parafuso

1-35 GB923-76 Parafuso

1-36 GB93-76 Anilha

1-37 GB848-76 Anilha

1-38 1E40F06.00.00 Silenciador

1-39 1E40F-02.00.14 Junta do silenciador

1-40 1E40F-02.00.02 Capa da manivela

1-41 GB848-85 Anilha 5

5

5

1-42 GB93-87 Anilha

1-43 GB5782-86 Pino

1-44 1E40FA-4 Anilha 2

2

2

2

1-45 1E40FT-3 Placa de condução

1-46 Rotor

1-47 Estator

1-48 GB848-85 Anilha

1-49 GB93-87 Anilha

1-50 GB818-85 Parafuso

1-51 1E40F-3A.8-2 Mola

1-52 1E40F-3A.8-1 Capa

1-53 1E40FT.6 Tampa do magneto

ANEXO: LISTAS DE PEÇAS:
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GB93-87 Anilha 4

GB818-85 Parafuso 4

1E40FP-3Z.4 Acionador 1

GB848-76 Anilha 1

1E40F-03.00.03 Anilha

1E40FT-2 Parafuso

1

1

GB89-76 Parafuso 2

1E40F-02.00.08 Gaxeta 2

1E40F-02.00.09 Gaxeta 1

1E40F-02.00.11 Flange 1

GB848-76 Anilha 2

GB93-76 Anilha 2

GB52-76 Porca 2

GB39-76 Porca 1

1E40F-13.00.23 Grampo 1

1E40F-13.00.03 Mola 1

1E40F-13.00.01 Válvula 1

1E40F-13.00.04 Anilha 1

GB93-76 Anilha 2

1E40F-13.00.02 Agulha 1

GB65-76 Parafuso 2

1E40F-13.00.06 Mola 1

1E40F-13.00.20 Tampa 1

1E40F-13.00.20 Corpo do carburador 1

1E40F-07.00.04 Capa 1

GB848-76 Anilha 2

Nº Nº da Peça Nome da Peça Qntd.

1-54

1-55

1-80

1-81

1-82

1-83

1-84

1-85

1-86

1-87

1-88

1-89

1-93

1-94

1-95

GB848-85 Anilha 4

1-56

1-69

1-70

1-71

1-72

1-73

1-74

1-75

1-76

1-77

1-78

1-79

Nº Nº da Peça Nome da Peça Qntd.

1-96

1-97

GB93-79

GB66-76

1E40F-07.02.02

Anilha

Parafuso

Anilha

Quinhão

Tampa

Clipe da mola

Tubo

Pino

Bóia

Arruela de vedação

Câmara de flutuação

Válvula da agulha

Suporte da válvula

Parafuso

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1-98

1-99 1E40F-07.00.08

1-100 1E40F-07.00.07

1-101 1E40F-07.00.06

1-102 1E40F-13.00.18

1-103 1E40F-13.00.16

1-104 1E40F-13.00.30

1-105 1E40F-13.00.15

1-106 1E40F-13.00.21

1-107 1E40F-13.00.14

1-108 1E40F-13.00.17

1-121 ZB65-76
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1

1

2

5

2

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

5

4

1

1

2

13

13

16

2

4

1

1

13

2

1

3

3

1

2

25

26

13

1

1

Nº Nº da Peça Nome da Peça Qntd. Nº Nº da Peça Nome da Peça Qntd.

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

2-9

2-10

2-11

2-12

2-13

2-14

2-15

2-16

2-17

2-18

2-19

2-20

ZB4-16-00

GB6170 M6

GN93 6 

GB97.1 6

3WF-2.12

GB65 M6x20

ZB4-1-4-00

ZB4-1-7-00

ZB4-1-03

ZB4-1-8-00

ZB4-1-1-00

GB91 1.5x12

GB97.1 4

ZB4-8-3-00

GB67 M5x14

GB97.1 5

GB93 5

GB6170 M5

ZB4-8-02

GB881 4x8

Cinto

Porca

Arruela

Anilha

Cinto de transporte

Parafuso

Esteira

Estrutura superior

Capa de absorção

Peça de apoio

Estrutura inferior

Pino

2-21

2-22

2-23

2-24

2-25

2-26

2-27

2-28

2-29

2-30

2-31

2-32

2-33

2-34

2-35

2-36

2-37

2-38

2-39

2-40

ZB4-8-04

ZB4-8-1-00

ZB4-8-01

ZB4-1-5-00

GB6170 M4

ZB4-8-05

ZB4-8-10

ZB4-8-4-00

ZB4-8-06

GB860 5

ZB4-8-07

ZB4-8-2-00

GB65 M6X14

GB848 5

ZB4-4-06

ZB4-4-05

3WF-1.6.1-1

GB67 M5X18

ZB4-4-4-01

ZB-4-4-1-00

Conector

Haste de operação

Botão

Peça de apoio

Porca

Pino do eixo

Pino do eixo

Haste de ajuste

Haste de nivelamento

Anilha

Alavanca

Haste do acelerador

Tampa do tanque 
químico

Anilha

Haste de ajuste

Parafuso

Anilha

Arruela

Porca

Plaqueta

Pino do eixo

Parafuso

Anilha

Arruela de vedação

Clip plástico

Parafuso

Tampa

Filtro

Lista de peças anexas fig. 2

3

1

1

1

1

1

1

1

Parafuso

Armação

2

2

Parafuso 9

1

1

1

1

1

1

Impulsor

Cano

Anilha

Tanque químico

Chapa 2

Parafuso 1

1

1

1

1

Tubo de sopro de pó

de combustível
Tampa do tanque 

Tampa interna

Filtro

Tampa de borracha

Nº Nº da Peça Nome da Peça Qntd. Nº Nº da Peça Nome da Peça Qntd.

2-41 SG79 Cano 1

1

1

1

1

1

1

1

2-42 ZB4-4-01
Válvula de 

carregamento

2-43 ZB4-4-02 Luva do eixo

2-44 GB91 2X12 Pino

2-45 ZB4-2-2-1-00 Eixo oscilante

2-46 GB73 M6X20 Parafuso

2-47 Mola

2-48 ZB4-1-01 Suporte

2-49 GB67 M3X8 Parafuso 2

2-50

GB93 3

Arruela 2

2-51

GB97.1 3

Anilha 2

2-52 ZB4-2-2-1-02 Válvula de ar 1

2-53 GB67 M5X20 Parafuso 3

2-54 GB39 M5 Porca

2-55 ZB4-5-1-01 Clipe

Cavalo

Tubo

Clipe

2-56 ZB4-5-02

2-57 SG79

2-58 ZB4-5-1-02

2-59 3WF-2.7-2 Cano

2-60 ZB4-5-4-1-00 Conjunto de botão

2-61 ZB4-5-4-01 Clipe

2-62 SG79 Tubo

2-63 3WF-1.6.3.1-2 Bocal

2-64 3WF-2.7.3-6 Bocal

2-65 GB1235 Arruela de vedação

2-66 3WF-3.19.3-3 Válvula de regulagem

2-67 GB5782 M6X16

2-68 ZB4-8-03

2-69 GB67 M5X14

2-70 ZB4-02

2-71 ZB4-3-00

2-72 ZB4-2-00

2-73 ZB4-01

2-74 ZB4-4-02

2-75 ZB4-4-04

2-76 ZB4-4-2-02

2-77 GB100 M3X12

2-78 ZB4-4-2-01

2-79 BG305.10.2-1

2-80 BG305.10.2-3

2-81 BG-328.7-4

2-82 BG305.102-2

Capa de proteção 
do impulsor

Capa do impulsor

1

1

1

1

1



2-83 BG305.10.1 Cilindro do filtro 1

2-84 BG305.10-2 Gaxeta do filtro 1

2-85 3WF-1.6.7-1 Tanque de combustível 1

2-86 ZB4-6-07 Parafuso 1

2-87 ZB4-6-04 Arruela de vedação 1

2-88 ZB4-6-05 Gaxeta 1

2-89 ZB4-6-06 Porca 1

2-90 1E40F-15.00.14 Gaxeta 1

2-91 1E40F-1500000 Válvula 1

2-92 ZB4-04 Anilha 1

2-93 ZB4-05 Chapa 2

2-94 GB65 M5X18 Parafuso 4

2-95 ZB4-5-07 Plug do pó 1

2-97 ZB4-4-11
Tubo de carregamento 

de pó 1

2-98 GB67 M5X14 Parafuso 2

2-99 ZB4-4-3-01 Clipe 2

2-100 GB39 M5 Porca 2

2-101 ZB4-4-07 Plug do líquido 1

1

1

1

2-102 ZB4-4-08 Gaxeta

2-103 ZB4-4-1-04 Válvula de varredura

2-104 ZB4-4-1-02 Gaxeta de vedação

Nº Nº da Peça Nome da Peça Qntd. Nº Nº da Peça Nome da Peça Qntd.

2-111 3WF-1.6 3.1-1 Bocal

1

1

1

1

1

1

1

12-112 SG79 Cano

22 23

IMAGENS ANEXAS:
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