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Antes de Utilizar a Motosserra:
a. Leia atenciosamente este manual de instruções para entender o
correto funcionamento do produto.
b. Nunca utilize este produto sob influência de bebidas alcoólicas, quando
estiver cansado ou sonolento, ou sob efeito de qualquer tipo de remédio ou 
droga.
c. Não opere o equipamento em locais fechados. Os gases emitidos pelo
escape contêm monóxido de carbono que podem prejudicar a saúde.
d. Nunca utilize o produto sob as seguintes circunstâncias:
• Quando o terreno for escorregadio ou quando não puder manter uma 

posição estável e segura.
• A noite, em momentos de forte neblina, ou quando estiver com uma 

visibilidade não clara da área onde será operado o equipamento.
• Sob condições adversas do clima (chuva, tempestades, fortes ventos,...).
e. Quando for utilizar o produto, antes de ligar o equipamento, certifique-se que
crianças, pessoas não autorizadas ou animais estejam por perto.
f. Falta de sono, cansaço, ou exaustão física resultam em baixa atenção, que
podem acarretar em sérios acidentes durante a utilização da motosserra. 
Recomendamos limitar o tempo de uso contínuo do equipamento em cerca de 
10 minutos, e tomar 10-20 minutos de descanso entre as sessões de trabalho. 
Além disso, o total de trabalho recomendado para um único dia de trabalho é 
de 2 horas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

Antes de utilizar a motosserra,leia 
atenciosamente este manual de instruções 
para entender o correto funcionamento do 
produto.

De acordo com a Lei 7803/89,o IBAMA exige 
que todo proprietário de Motosserra tenha 
uma Licença para Porte e Uso de Motosserras. 
Consulte todas as informações através do 
site do IBAMA: www.ibama.gov.br.

A) Quando utilizar o produto, você deve vestir roupas e equipamentos de 
proteção adequadas, como:

Nunca use a sua motosserra quando estiver vestindo shorts, 
bermudas, camisas de manga curta, sandálias ou descalço.

EQUIPAMENTOS E ROUPAS DE TRABALHO:

Capacete de segurança,óculos de proteção e 
protetor auricular.

Luvas específicas de proteção ,botas 
antiderrapantes e calças compridas.

B) Você deve sempre levar com você os seguintes materiais:

• Ferramentas
• Combustível corretamente embalado
• Lâminas de subistituição
• Coisas para notificar a sua área de trabalho (placas, avisos, sinais)
• Apito (em casos de emergência)
• Machadinho ou similar (para remoção de obstáculos)

g. Certifique-se de manter este manual de modo acessível, para que possa se
referenciar nele sempre que surgir alguma dúvida.
h. Certifique-se sempre de incluir este manual quando vender, emprestar, ou
transferir a propriedade deste produto.
i. Nunca permita que crianças ou usuários incapazes de compreender as
instruções dadas neste manual utilizem a motosserra.
j. Sempre utilize a motosserra somente para serrar madeira.
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MANIPULAÇÃO DO COMBUSTÍVEL:

• O motor deste produto é projetado para rodar com uma mistura de 
combustíveis,que contém gasolina que é altamente inflamável. Você nunca 
deve armazenar latas de combustível ou encher o tanque de combustível da 
motosserra em qualquer lugar onde tem uma caldeira, ou fogão, madeira com 
fogo, faíscas elétricas, faíscas de solda, ou qualquer outra fonte de calor ou fogo 
que pode inflamar o combustível.
• Fumar durante a operação com a motosserra ou quando for recarregar seu 
tanque de gasolina, é extremamente perigoso. Certifique-se em todos os 
momentos, de manter cigarros acesos longe da roçadeira.
• Ao recarregar o tanque de combustível da motosserra, sempre desligue o 
motor em primeiro lugar e olhe com cuidado ao redor antes de reabastecer, para 
se certificar de que não haja faíscas ou chamas nas proximidades.
• Se qualquer derrame de combustível ocorrer durante o reabastecimento, use 
um pano seco para limpar os respingos antes de ligar o equipamento novamente.
• Após o reabastecimento, enroscar a tampa do combustível de volta levemente e, 
em seguida, levar a motosserra para um local com 3 metros ou mais de distância 
de onde foi reabastecido antes de ligar o motor novamente.

Use sempre uma mistura do óleo para 
motor de 2 tempos com uma gasolina 
comum de qualidade.

CUIDADO!
PERIGO!

MISTURA:

A DOSAGEM ACONSELHADA:
GASOLINA 25: ÓLEO 1 
NUNCA USE A GASOLINA SEM 
MISTURAR O ÓLEO.

ANTES DE LIGAR O MOTOR:

• Checar o local de trabalho, o objeto de corte, a direção do corte.
• Se houver qualquer obstáculo nunca o remova utilizando a motosserra.
• Efetue sempre a limpeza da área manualmente antes de iniciar a operação.
• Nunca inicie o corte até ter uma área de trabalho clara, uma posição estável 

e segura, e uma área planejada e para derrubar uma árvore.
• Certifique-se que a área planejada para a queda da árvore não possua 

nenhum animal, pessoa ou obstáculo.
• A área segura de trabalho é de 2,5 vezes o comprimento da árvore.
• Certifique-se que o equipamento está em perfeitas condições de uso 

(regulagem do motor, da corrente, do sabre, o freio de segurança, o 
acelerador,...).

Gasolina (litros) 1 2 3 4 5
Óleo 2 Tempos (ml) 40 80 120 160 200
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OPERAÇÃO:
- Mantenha as empunhaduras secas, limpas e livres de óleo ou impurezas.
- Previna-se de tocar as partes críticas como: Escape, vela de ignição, ou demais 
peças metálicas do motor enquanto estiver em funcionamento a fim de evitar 
queimaduras ou choques elétricos. Lembre-se que o motor permanece quente 
alguns instantes após seu desligamento.
- Tenha muito cuidado ao cortar arbustos, mudas e pequenos galhos, pois o 
material fino pode encaixar na corrente e chicoteá-lo para trás, fazendo com 
que o operador perca o equilíbrio ou seja atingido.
- Quando cortar um galho tensionada esteja alerta para não ser atingido 
quando cortar as fibras da madeira.
- Verifique sempre na árvore a ser cortada a possibilidade de queda de galhos 
secos durante a operação.
- Sempre desligue o motor se não estiver utilizando a motosserra, mesmo que 
por poucos instantes.

AO LIGAR O MOTOR:
- Sempre opere a motosserra utilizando firmemente as duas mãos. Coloque o 
dedo polegar oposto aos demais, circundando a empunhadura.
- Mantenha todas as partes do seu corpo o mais longe possível da motosserra.

1- Com um entendimento básico, você poderá reduzir em muito a probabilidade 
de um rebote acontecer, eliminando o elemento surpresa.
2- Mantenha sempre uma boa aderência com as mãos. Utilize sempre um aperto 
firme com os dedos, assim conseguirá manter mais controle sobre a motosserra.
3- Certifique-se para que a área que você esteja cortando esteja livre de 
obstruções. Não deixe que a ponta do sabre entre em contato com nenhum 
obstáculo que possa ser atingido enquanto estiver operando a motosserra.
4- Opere a motosserra sempre na rotação recomendada.
5- Nunca efetue o corte com o equipamento acima da linha dos ombros.
6- Siga sempre a afiação e a manutenção conforme especificação do fabricante.
7- Utilize sempre o sabre e a corrente originais especificadas pelo fabricante.
Manutenção.

• Utilizando corretamente a motosserra e efetuando as devidas manutenções 
você terá uma excelente motosserra para facilitar seu trabalho, de forma 
rápida e eficaz. Sempre certifique-se de desligar o equipamento antes de 
efetuar a manutenção e a verificação de sua motosserra.

TRANSPORTE
• Sempre transporte a motosserra desligada, com o sabre coberto e mantendo 

a área do escape longe do seu corpo.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

O rebote pode ocorrer quando a ponta 
do sabre toca um objeto, ou quando se 
toca a madeira com a ponta superior do 
sabre. Ou seja, é um movimento brusco 
da motosserra na direção do operador, 
resultando em ferimentos graves do 
operador. Em muitos casos ocorrem por 
falta de atenção ou despreparo de quem 
opera a máquina.
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ARMAZENAMENTO
• Desligue o motor e espere o equipamento esfriar. Fixe bem a motosserra 

no local a ser transportado ou armazenado.
• Antes de armazenar, drenar todo o combustível em local apropriado e ligar 

a motosserra até seu pleno desligamento para esgotar todo o combustível 
armazenado no interior do equipamento.

• Limpe toda a motosserra e tenha atenção especial na área de entrada de ar 
(filtro de ar), que deve estar limpa e livre que qualquer detrito. Utilize um 
detergente neutro e esponja para limpar as partes plásticas.

• Não guarde o recipiente onde será armazenado o combustível em local 
fechado, onde os vapores do combustível possam alcançar faíscas ou 
chamas. 

• Armazenar sempre em local seco e longe do alcance de crianças.                                                                                                                                        
            

1- EMBALAGEM: 

Verifique na caixa os seguintes itens:

• 1 Motor de 52cc 
• 1 Sabre de 20 polegadas / 50,8cm
• 1 Corrente de corte
• 1 Protetor do sabre
• 1 Jogo de chaves com 5 peças
• 1 Misturador de combustível
• 1 Tampa lateral do freio de segurança
• 1 Manual de instruções

PRODUTO:

2- INTRODUÇÃO:

Alta tecnologia e potência, robusta e com design ergonômico dando mais 
segurança para os usuários, garantindo a qualidade, eficiência e o desempenho 
em seu trabalho. Usada no setor público, mercado agropecuário, florestal e de 
serviços, sítios, ranchos e outros.
Esta motosserra é indicada para o corte de árvores e galhos, para podar e realizar 
inúmeros trabalhos de jardinagem com alta tecnologia e motor 2 tempos, possui 
potência de 52 cilindradas.

3- MONTAGEM:

• Fixe a barra de proteção na motosserra.
• Tire a cobertura da embreagem usando a chave de boca.
• Estique a corrente seguindo suas setas em sentido horário e encaixe.
• Coloque a extremidade da barra ou sabre sobre os parafusos da barra.
• Coloque a cobertura da embreagem de volta na motosserra.
• Coloque as porcas sem apertá-las, usando a chave de boca.
• Ajuste a tensão da corrente com a chave de fenda antes de usar o 

equipamento.
• Faça um teste de tensão da corrente.
• Aperte as porcas da cobertura de embreagem.
• Coloque o protetor do sabre para transportar a motosserra.
• Verifique a alavanca do freio de segurança, quando esta travada na direção 

traseira, a corrente fica livre e quando está para frente a corrente esta 
travada.

• Encha o tanque de combustível com a proporção correta de gasolina 
comum e óleo dois tempos.

• Encha o tanque de lubrificação da corrente com o tipo correto de óleo.
• Para ligar a motosserra pressione o interruptor na posição ON, pressione o 

gatilho de acionamento e trave, em seguida puxe o botão do afogador.
• Retire a capa protetora do sabre.
• Destrave a alavanca do freio.
• Apoie a motosserra com o pé, puxe a corda de partida rapidamente por 3 

vezes.
• Coloque o afogador na posição inicial e torne a puxar a corda mais 1 vez.
• Libere o gatilho do acelerador e deixe o motor na velocidade natural.
• Sempre que precisar afiar a corrente, use a lima que acompanha o produto.
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Assista o vídeo completo com o passo a passo em nosso 
site: www.multivisi.com.br.

4. INDICADOR DE COMPONENTES:

FIGURA A

1. Acelerador
2. Trava do Acelerador  
3. Início do Acelerador
4. Botão para Desligar
5. Manipulo de Partida
6. Botão do Afogador
7. Punho Principal
8. Guia Alça Frontal
9.  Alavanca do Freio de Segurança
10. Barra guia (sabre)
11. Corrente
12. Tampa do Tanque de Óleo da Corrente
13. Tampa do Tanque de Combustível
14. Caixa Protetora

FIGURA B

MONTAGEM DA CORRENTE

• Coloque a máquina em um lugar estável e seguro.
• Solte as porcas (15) e remova-as.
• Remova o protetor de corrente (16).
• Coloque a corrente (11) sobre a barra (10), com os dentes apontando na 

direção da rotação.
• Aperte a corrente para ser ajustada na barra. 
• Coloque a barra com a corrente na máquina. 
• Monte a corrente sobre a roda de condução (17).
• Coloque a fenda da barra (18) sobre os parafusos de roscas (19).
• Substitua o protetor da corrente.
• Substitua as porcas e aperte-as com firmeza.
• Verifique se a corrente está devidamente ajustada em torno da barra.
• Não aperte demais a corrente.
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FIGURA C e D

AJUSTAR A TENSÃO DA CORRENTE

• A tensão da corrente deve ser verificada antes de cada utilização e após a   
cada 10 minutos de uso da motosserra.

• Levantar ligeiramente a corrente (11) da barra (10).
• A corrente fica com a tensão correta quando você puxá-la e ela recuar até 

3mm da barra.
• A corrente não deve ceder no lado inferior da barra. 
• Caso a  corrente não estiver na tensão correta; faça o seguinte:

1- Solte um pouco as porcas (15).
2- Gire o parafuso de ajuste (20) para a direita para aumentar a tensão.
3- Gire o parafuso de ajuste (20) para a esquerda para reduzir a tensão.
4- Aperte as porcas novamente. 

Antes da verificação e do ajuste da tensão 
da corrente, sempre desligar a máquina.

FIGURA E

ATIVAR A TRAVA DE CORRENTE

• O funcionamento da trava da corrente deve ser verificado antes de cada 
utilização. 

• Empurre a proteção (9) no sentido da corrente (11) para ativar a trava.  
• Empurre a proteção (9) no sentido da alça (8) para desativar o freio.     
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FIGURA F

VERIFICANDO O NÍVEL DO ÓLEO

• O nível do óleo deve ser sempre verificado antes de usar a motosserra e 
depois verificar a cada 10 minutos de utilização.

• Guarde a máquina sempre em um local seguro, estável e longe de crianças.
• Retire a tampa do tanque de óleo.
• Use uma vara limpa para determinar o nível.
• Se o nível do óleo estiver abaixo de 2/3 da parte utilizada para medição, 

complete com óleo.
• Recoloque novamente a tampa do tanque.

VERIFICANDO O NÍVEL DO COMBUSTÍVEL

• O nível de combustível deve ser sempre verificado antes de cada operação.
• Colocar a motosserra em um lugar estável e seguro.
• Remover a tampa (13) do tanque de combustível.
• Use uma vara limpa para determinar o nível.
• Se o nível do combustível estiver abaixo de 2/3 da parte utilizada para 

medição, complete com combustível.
• Recoloque novamente a tampa do tanque.

FIGURA G 

LIMPEZA DO FILTRO DE AR

• O filtro de ar deve ser limpo a cada 50 horas de funcionamento.
•  Solte o botão (21) e remova a tampa (22).
•  Retire o filtro (23).
•  Limpe o filtro com álcool ou etanol.
•  Secar o filtro com um pano macio.
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FIGURA G e H

VERIFICANDO A VELA DE IGNIÇÃO 

• Solte o botão (21) e remova a tampa (22).
• Retire o filtro (23)
• Remova o cabo da vela de ignição (24) em seguida a vela de ignição (25).
• Retire a vela de ignição
• Limpe o eletrodo (26), utilizando uma escova de aço.
• Verifique à distância de contato (valor correto 0,7 -0,8 mm) e ajustar conforme 

necessário.
• Recoloque ou substitua a vela de ignição.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

PRODUTO IMPORTADOR POR:
Multivisi Comércio e Importação Eireli-ME. 

Av. Floriano Peixoto, 1713, Loja 41, NSª Aparecida 
CEP: 38400-700 - Uberlândia-MG

CNPJ 10.409.455/0001-19 
SAC: (34) 3257-0810                     

sac@multivisi.com.br

Motor: 2 tempos
Cilindrada: 52 CC
Potência: (KW) 2,500
Material do Carter: Liga de Magnésio
Rotação em lenta: rpm 3.000 +/- 200
Velocidade máxima de corte: M/S 23,6
Carburador: Membrana
Sistema de Ignição: Eletrônico
Sistema anti vibratório: sim
Combustível: Gasolina + Óleo 2T
Mistura Gasolina: Óleo 25:1
Tanque de Combustível: 550 ml
Tanque de combustível: 550 ml
Consumo máximo: Lh 1.7
Vela: CJ8Y
Tanque de Óleo de Corrente: 260 ml
Bomba de Óleo: Automática Regulável
Óleo: SAE 10W - 30
Comprimento do sabre: 20
Freio de corrente: Sim
tempo de frenagem na corrente: ms 0.1
Peso: 6.64


