


















SAE lSW-40 é recomendada para uso geral e para todas as temperaturas. 

Seleciona a viscosidade adequada para a temperatura média de sua área. 

1. Abra a porta de manutenção.

2. Remova e limpa o medidor de óleo.

3. Insira o medidor como mostrada na figura.

4. Verifique o nível de óleo. Se estiver abaixo do limite, reabasteça até o limite

com o óleo recomendado.

Óleo de motor: API CC, CD 

SAE 

TEMP -20 .,io O 1 O 20 30 40·c 

o :21) 40 00 80 &100 1>-f" 

Temperatura ambiente 

Nível máximo 

3.2 Combustível: 

Capacidade do tanque: 20 litros. 

Vire a porta de eletricidade para a posição ON e verifique o indicador de 

combustível. 

Se necessário, reabasteça o tanque até o limite. Não ultrapasse a marca de limite de 

combustível. 

Notas de operação: 

Use diesel. 

Não use diesel sujo ou misturado com outras substancias. 

Evite deixar sujeiras ou água dentro do tanque. 

Certifique-se de apertar bem a tampa do tanque de combustível. 

Atenção: 

Diesel é inflamável e explosivo em certas condições. Reabasteça em lugares bem 

ventilados e com o motor desligado. 

Não fume ou permita faíscas no local de reabastecimento do gerador ou aonde o 

combustível é armazenado. 
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Sem eletricidades nos recipientes AC: 

�
º
-
C

-

ir

-

cu

_

i

_

�
_

d

_

o

_

d

_

i

�
aj

_

u

_

n

_

�

_

r

_

A

_

C
_

e

_

�

_

á

_�
---�•�I

Li�e�
_ ligad o? 

Verifique se há algum problema ... Procure a assistência técnica 
com equipamentos 

., 

autorizad a 

Reponha o equipamento elétrico. 

.... Leve-o até um eletricista ou uma
� loja d e  reparos elétricos.

9.Especificações técnicas

Modelo NDE16STA NDE16STA� NDE19STA NDE19STA3 

Modelo KM376AG KM376AG KM376AG KM376AG 

Deslocamento(L) 1.047 1.047 1.047 1.047 

Calibragem kw/r(r/min) 15.3/3000 17.2/3600 15.3/3000 17.2/3600 15.3/3000 17.5/3600 15.3/3000 17.5/3900 

Combustível Óleo diesel leve 

o Consumo de combustível 320 320 320 320 
(a/kWh)

Sistema de partida Part ida elétrica 12V DC 

Sistema de Pressão e salpicos 
lubrificação 

Capacidade de óleo de 5.2 
motor(L) 

Sáida nominal (kW) 12 14 13.5KVA 15.5KVA 14.4 17 16.25KVA 19.0KVA 

Frequência nominal (Hz 50 60 50 60 50 60 50 60 
o Voltagem(V) 230/115 240/120 400/230 416/240 230/115 240/120 400/230 416/240 

"O 

Corrente(A) 52.2/104.4 58 3/116.( 19.5 21.5 62.6/125 70.8/142 23.5 26.4 Q) 

o Saída máx. (kVA) 13 15 15 17 16.7 18.7 18.7 21 
"O 

Q) Fase Monofásico Trifásico Monofásico Trifásico 
"O 
co � 
e: 

Fator de potência 1.0 0.9(Lag) 1.0 0.9(Lag) 

Excitação própria (AVR) Método de excitação 

Capacidade do tanque 20 
de combustível(L) 

Q) Estrutura Ultra silenciado 
"O 
co 

dimensões(mm) 1540X845X925 � 
e: 

Peso (kg) 420 420 442 442 
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Modelo NDE16EA NDE16EA3 NDE19EA NDE19EA3 

Modelo KM376AG KM376AG KM376AG KM376AG 

Deslocamento(L) 1.048 1.048 1.048 1.048 

Calibragem kw/r(r/min) 13.5/300 5.5/3600 15.3/300117 .5/3600 15.31300 7.5/3600 15.3/300 7.5/3600 

Combustível Óleo diesel leve 

Consumo de combustível 295 295 295 295 
o 

(g/kWh) 

Sistema de partida Partida elétrica 12V DC 

Sistema de Pressão e salpicos 
lubrificação 
Capacidade de óleo de 4.8 
motor(L) 
Sáida nominal (kW) 12 14 13.SKVA 15.5KV1 14.4 17 16.25KV 19.0KVA

o
Frequência nominal (Hz) 50 60 50 60 50 60 50 60 

"O Voltagem(V) 230/11! 240/120 400/230 416/24( 230/11 240/120 400/230 416/240 Cll 

Corrente(A) 52.2/104. �8.3/116.6 62.6/12! 70.8/142 C) 19.5 21.5 23.5 26.4
o 
"O Saída máx. (kVA) 1 3  15 15kVA 
Q) 

17kVA 16.7 18.7 18.75kll 21kVA 
"O Fase Monofásico Trifásico Monofásico Trifásico Cll 

'.'Q 
e= Fator de potência 1.0 0.9(Lag) 1.0 0.9(Lag) 
::) 

Método de excitação Excitação própria (AVR) 
Capacidade do tanque de 

Q) §'t}��fjp�el (L) 
20 

Gerador ultra silenciado 
"O 
Cll 

'.'Q dimensões(mm) 1210 X800X 855 
e= 
::) Peso (kg) 300 300 320 320 
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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, contados a partir da data 
da emissão da nota f i s c a l .  

A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial 
(intensivamente) e se restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito 
das peças defeituosas do equipamento. 

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 neces
sários estão cobertos ou não pela garantia. 

Itens não cobertos pela garantia: 

1. Óleo lubrificante, bateria, graxa, combustíveis 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. Manutenções rotineiras, como:

5.1 Limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, 
regulagens, etc.; 

5.2 Peças que requerem manutenção corriqueira, como: elemento de filtro de ar, 
vela de ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, disjuntores, cabos e 
b a t e r i a s ;  
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