
MANUAL DE INSTRUÇÕES 

MOTOBOMBA A GASOLINA 02 

POLEGADAS 07HP – NMB2GA

MOTOBOMBA A GASOLINA 03 

POLEGADAS 07 HP – NMB3GA 

ATENÇÃO: A fim de evitar acidentes, por favor, leia atentamente as instruções de operação antes de utilizar este produto. 

Por favor, conserve este manual para referência futura. “As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas" 

bem como algumas informações que podem variar de acordo com o seu modelo. Diante das constantes atualizações em 

nossos produtos. Nos reservamos o direito de alterar este sem seu aviso prévio. 
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DADOS TÉCNICOS 

 

Motor: Monocilíndrico, 04 tempos, Refrigeração Ar - 7Hp 

Partida: Manual 

Polegadas: 02"  

Potência 4,8Kw / 3600RPM 

Volume de Combustível: 3,6 L 

Diâmetro x Curso: 68x54 

Volume de Óleo: 0,6 L 

Tamanho da Saída: 50mm  

Tamanho da Entrada: 50mm  

Elevação: 28m  

Sucção: 8m 

Vazão: 30m³/h 

 

Motor: Monocilíndrico, 04 tempos, Refrigeração Ar - 7Hp 

Partida: Manual 

Polegadas: 03" 

Potência 4,8Kw / 3600RPM 

Volume de Combustível: 3,6 L 

Diâmetro x Curso: 68x54 

Volume de Óleo: 0,6 L 

Tamanho da Saída: 80mm 

Tamanho da Entrada: 80mm 

Elevação: 26m 

Sucção: 8m 

Vazão: 60m³/h 

 

• Este manual contém informações importantes sobre operação, manutenção e segurança 

de dois modelos de motobombas a gasolina portanto gasolina com motor OHV: 2 

polegadas e 3 polegadas, leia-o com atenção e certifique-se em relação ao modelo que 

foi comprado. 

• Nunca reduza o diâmetro da saída da Motobomba.  

• Todas as informações deste material são baseadas nas informações mais recentes do 

produto, disponíveis no momento da impressão. Reservamo-nos o direito de fazer 

alterações a qualquer momento, sem aviso prévio e sem incorrer em nenhuma obrigação.  



 

• A reprodução desta publicação, total ou parcialmente, é proibida sem permissão prévia 

por escrito. 

• Este manual é considerado uma parte permanente da bomba de água e deve ser 

fornecido junto a ela em caso de revenda. 

• Verifique as leis e regulamentos locais.  

 
 

INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA    

 

• Leia atentamente o manual antes de usar o conjunto da bomba de água a gasolina   

• Antes de operar, realize uma inspeção pré-operacional para garantir a segurança da 

operação da bomba de água. 

• Não bombeie líquidos inflamáveis ou corrosivos (como gasolina ou ácido). Da mesma 

forma, certifique-se de não bombear produtos corrosivos, como água salgada, solução 

química, líquidos alcalinos (óleo de motor usado, álcoois e mel). 

• Posicione a bomba de água sobre um terreno firme e nivelado. 

• Uma bomba de água inclinada ou tombada pode resultar em derramamento de 

combustível. 

• Opere a bomba de água em um local bem ventilado, sem fontes de fogo ou faíscas e 

mantenha-a à pelo menos um metro de distância de outros dispositivos. 

• Tocar nas peças quentes do motor pode causar queimaduras graves ao operar a bomba 

de água. 

• Mantenha crianças e animais domésticos longe do local de operação. 

• Aprenda como desligar rapidamente a bomba de água e como usar os dispositivos de 

controle de manipulação.  

• É proibida a utilização da bomba de água sem a observação das instruções deste 

manual. 

• Abasteça gasolina em um local bem ventilado, com o motor desligado e frio. 

• Nos locais de abastecimento e armazenamento de gasolina, verifique se não há fontes 

de fogo e calor, como chamas abertas, faíscas etc. 

• Não derrame gasolina no tanque de combustível. 

• Após o abastecimento, aperte a tampa do tanque de combustível. 

• Ao reabastecer, evite derramar gasolina, pois a gasolina derramada e o vapor de 

gasolina tendem a inflamar-se. 

• Em caso de derramamento, limpe a gasolina antes da operação. 

• Não opere o motor em uma sala fechada ou em local pouco ventilado, pois as emissões 



 

de escape do motor contêm monóxido de carbono tóxico (CO), que pode causar perda de 

consciência e até a morte. 

 

CONEXÃO DO TUBO DE ENTRADA DE ÁGUA 

 

• A mangueira de entrada de água deve ser contínua e não dobrada. O comprimento da 

mangueira não deve ser maior do que o necessário. 

• Ou seja, a bomba de água alcançará seu desempenho ideal se posicionada não muito 

longe da superfície do suprimento de água. 

• Antes de bombear, instale o filtro na extremidade da mangueira de entrada de água. O 

filtro impede a entrada de impurezas, que podem causar obstrução na passagem e 

danificar os rotores. 

• Instale a junta da mangueira e a braçadeira de forma adequada para evitar vazamentos 

de ar e diminuição no desempenho do bombeamento; uma mangueira mal instalada 

diminuirá o desempenho da bomba de água e a capacidade de autossucção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONEXÃO DA MANGUEIRA DE SAÍDA DE ÁGUA 

 

• Recomendamos o uso de uma mangueira curta e com o mesmo diâmetro de saída.  

 
 
 

 
 
 

Sucção 

Abraçadeira 

Porta de descarga 

Abraçadeira 



 

 
 
 
 

NOTA: Aperte a braçadeira da mangueira para evitar a queda sob alta pressão. 

 

VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR 

 

• A qualidade do óleo do motor é um dos principais fatores de influência no desempenho e 

vida útil do motor.  

• Não aplique óleo de motor sujo ou óleo vegetal.  

• Verifique o nível do óleo do motor com o motor parado e posicionado verticalmente em 

relação ao solo. 

• Use óleo de motor a gasolina de 4 tempo.                                     

• A viscosidade do óleo varia com a temperatura média, portanto, verifique o óleo de motor 

de acordo com a temperatura da sua região.                                                     

• Retire a tampa/vareta e limpe-a. 

• Insira a tampa/vareta no gargalo de enchimento, mas não rosqueie. 

• Se o nível de óleo estiver baixo, preencha até a borda do orifício de abastecimento com o 

óleo recomendado. 

• Nunca opere com um nível de óleo insuficiente. 

 
 

 
 

• Retire a tampa do tanque, verifique o nível de combustível. 

• Reabasteça o tanque se o nível estiver baixo. 

• A gasolina é extremamente inflamável e explosiva sob determinadas condições.  

TEMPERATURA AMBIENTE 

TAMPA/VARETA 

LIMITE SUPERIOR 

LIMITE INFERIOR 

20W50 



 

• Reabasteça em uma área aberta, bem ventilada, com o motor desligado e frio. 

• Não fume ou permita fontes de calor, chamas ou faíscas na área onde o motor é 

reabastecido ou onde a gasolina é armazenada. 

• Tome cuidado para não transbordar o combustível ao reabastecer. Gasolina derramada 

ou vapor de gasolina podem inflamar-se. Em caso de derramamento de combustível, 

certifique-se de que a área seja limpa e seca antes de ligar o motor. 

• Evite o contato repetido ou prolongado da gasolina com a pele ou a aspiração do vapor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• O combustível pode danificar alguns tipos de tinta e plástico. Tenha cuidado para não 

derramar combustível ao reabastecer. Danos causados por combustível derramado não 

serão cobertos pela garantia. 

• Operar o motor com ruídos persistentes pode causar danos a ele. O funcionamento do 

motor com ruídos metálicos persistentes é considerado uso indevido e quaisquer danos 

resultantes não serão cobertos pela Garantia. 

 
INSPEÇÃO DO ELEMENTO DE FILTRAGEM DO FILTRO DE AR 

 

• Remova a porca borboleta e o protetor do filtro de ar. 

• Verifique o elemento do filtro de ar para garantir que esteja limpo e em boas condições.  

• Limpe ou substitua o elemento, se necessário 

• Nunca ligue o motor sem o filtro de ar. A presença de contaminantes, como poeira e 

sujeira, resultará em um rápido desgaste do motor. 

 

VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE ÁGUA NA BOMBA 

 

• Antes de operar a bomba, certifique-se de enchê-la com água suficiente. 

• Não tente operar o motor sem água, caso contrário a bomba irá superaquecer. 

• O funcionamento prolongado da bomba sem água danifica a sua vedação. Se a bomba 

NÍVEL MÁXIMO DE COMBUSTÍVEL 



 

estiver funcionando sem água, desligue o motor imediatamente e encha a bomba assim 

que esfriar. 

 
 

PARTIDA   

 

• Ligue a válvula de combustível. 

• Feche a alavanca do estrangulador. 

• Não use o estrangulador se o motor estiver quente ou a temperatura ambiente estiver 

alta. 

• Coloque o interruptor do motor na posição ligada (ON). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Mova a alavanca do acelerador levemente para baixo, logo após a posição de marcha 
lenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Puxe levemente a alça do cabo de partida até sentir resistência e, em seguida, puxe 

bruscamente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Não deixe a alça do cabo retornar bruscamente em direção ao motor. Retorne-a à sua 

INTERRUPTOR DO MOTOR 

OFF 

ON 

ALTA BAIXA 

LENTA 

ALAVANCA DO ACELERADOR 

ALÇA DO CABO DE PARTIDA 



 

posição inicial gentilmente para evitar danos. 

 

OPERAÇÃO  

 

• Ligue e aqueça o motor e abra o afogador gradualmente. 

• Configure a válvula do acelerador de acordo com a velocidade racional especificada. 

 

DESLIGAMENTO  

   

• Em caso de emergência: Para desligar o motor em uma emergência, gire o interruptor 

para a posição OFF.  

• Mova a alavanca do acelerador para a posição SLOW.  

• Coloque o interruptor do motor na posição OFF. 

• Desligue a válvula de combustível. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em uso normal: 
 

 

 

 

INTERRUPTOR DO 
MOTOR  

ALAVANCA DO ACELERADOR 

SLOW (LENTA) 

INTERRUPTOR DO MOTOR 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANUTENÇÃO   

 

• Para manter a bomba de água com o desempenho ideal, é necessário realizar 

manutenção e inspeção periodicamente sugestão de cronograma de manutenção abaixo 

especifica a frequência de manutenção e pontos a serem observados. 

• Antes de qualquer manutenção ou serviço, desligue o motor e espere esfriar.  

• Se a bomba de água for aplicada para bombear água salgada, bombeie água doce 

imediatamente após finalizar a operação, para diminuir o sinal de corrosão e impedir o 

depósito de água salgada. 

 

  FREQUÊNCIA 

 

TEMPO 

UNIDADE O QUE ACONTECER PRIMEIRO 

ITENS 

PRIMEIRO MÊS 

OU APÓS 20 

HORAS 

A CADA 3 

MESES OU 

50 HORAS 

A CADA 6 

MESES OU 

100 HORAS 

ANUALMENTE 

OU A CADA 

300 HORAS 

VERIFICAÇÃO 

DO NÍVEL DE 

ÓLEO DO 

MOTOR 

 O NÍVEL DE ÓLEO    

 

 O 
TROCA DE 

ÓLEO 
O  

LIMPADOR 

DE AR 

VERIFICAÇÃO O     

LIMPEZA      

VELA DE IGNIÇÃO   O (1)  O (2) 

AJUSTE DA FOLGA DA 

VÁLVULA 
     

LIMPEZA DA CÂMARA DE 

COMBUSTÃO 
     

SUPRESSOR DE FAÍSCAS A CADA 100 HORAS DE OPERAÇÃO - LIMPEZA 

TUBO DE DISTRIBUIÇÃO DE 

COMBUSTÍVEL 
A CADA DOIS ANOS - SUBSTITUIR 

VERIFICAÇÃO DO ROTOR     O (2) 

TAMPA DO TANQUE DA 

BOMBA DE ÁGUA 

    
O (2) 

VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE 

ENTRADA DE ÁGUA 

    
O (2) 

 

ALAVANCA DA 
VÁLVULA DE 

COMBUSTÍVEL 

OFF 



 

Troca de óleo  

 

• Drene o óleo enquanto o motor ainda estiver quente para garantir uma drenagem rápida 

e completa. 

• Remova a tampa/vareta e o bujão de drenagem para drenar o óleo. 

• Reinstale o bujão de drenagem e aperte-o firmemente. 

• Abasteça com o óleo recomendado até o nível especificado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUTENÇÃO DO FILTRO DE AR 

 

• Um filtro de ar sujo restringirá o fluxo de ar para o carburador. Para evitar o mau 

funcionamento do carburador, realize a manutenção do filtro de ar regularmente. Deve-se 

realizar os procedimentos de manutenção com maior frequência quando a bomba for 

utilizada em áreas com alto nível de poeira. 

• Nunca use gasolina ou solventes com baixo ponto de ignição para limpar o elemento do 

filtro de ar. Isso pode resultar em incêndio ou explosão. 

• Nunca ligue o motor sem o filtro de ar. A presença de contaminantes, como poeira e 

sujeira, resultará em um rápido desgaste do motor. 

• Retire a porca borboleta do filtro de ar, remova o protetor e retire o elemento de espuma. 

• Lave o elemento em solução composta de detergente de uso doméstico e água morna e, 

em seguida, enxágue abundantemente ou lave com solvente não inflamável ou com alto 

ponto de ignição. Deixe o elemento secar completamente. 

• Mergulhe o elemento em óleo de motor limpo, retire e aperte para remover o excesso de 

óleo. O motor produzirá fumaça ao ser ligado com excesso de óleo no elemento de 

espuma. 

• Reinstale o elemento do filtro de ar e o protetor. 

 

MANUTENÇÃO DA VELA DE IGNIÇÃO 

 

• Para garantir a operação adequada do motor, a vela de ignição deve estar devidamente 

aberta e livre de depósitos. 

TAMPA/VARETA 

NÍVEL DE ÓLEO 

PARAFUSO DE DRENAGEM 



 

• Não toque no silenciador enquanto estiver quente. 

• Retire o cachimbo da vela de ignição. 

• Limpe qualquer sujeira ao redor da base da vela de ignição. 

• Use uma chave de vela para remover a vela de ignição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Inspecione a vela de ignição visualmente. Descarte-a se o isolador estiver rachado ou 

danificado. Limpe a vela de ignição com uma escova para que seja reutilizada. 

• Meça a folga do eletrodo da vela de ignição com um manômetro adequado. Corrija a 

folga, se necessário, dobrando cuidadosamente o eletrodo lateral. 

• A folga deve ser de: 0,70-0,80 mm.                                                            

• Verifique se a arruela da vela de ignição está em boas condições e rosqueie a vela 

manualmente para evitar rosqueamento cruzado.    

• Após posicionar a vela, aperte-a com uma chave de vela. 

• Se estiver reinstalando uma vela nova, aperte a 1/2 de volta. Se estiver reinstalando uma 

vela usada, aperte a 1/8 - 1/4 de volta. 

• A vela de ignição deve estar bem apertada. Uma vela de ignição mal apertada pode ficar 

muito quente e danificar o motor. 

• Nunca use velas de ignição com faixa de calor inadequada. Use apenas as velas de 

ignição recomendadas ou equivalentes. 

 
 

CHAVE DA VELA DE IGNIÇÃO 



 

TRANSPORTE/ARMAZENAMENTO   

 

• Para evitar acidentes, certifique-se de esfriar a bomba de água completamente antes de 

transportá-la ou armazená-la. 

• Transporte a bomba de água com a válvula de combustível desligada e mantenha-a em 

posição horizontal para evitar o derramamento de combustível.  

• Certifique-se de que o local de armazenamento da bomba de água esteja seco e limpo. 

• Limpe o interior da bomba de água. 

• Se a bomba de água for usada para bombear lama, areia ou detritos pesados, o depósito 

do material poderá permanecer no interior da bomba. Antes do armazenamento, opere a 

bomba de água com água limpa para lavar, caso contrário, o rotor pode ser danificado. 

Ao finalizar a lavagem, retire o bujão de drenagem de água, esvazie completamente a 

água na bomba e reinstale o bujão. 

• Esvazie o combustível do tanque. 

• Coloque a válvula de combustível na posição desligada (OFF), retire o bujão de 

drenagem e drene o combustível no carburador.  

• Coloque a válvula de combustível na posição ligada (ON). 

• Reinstale o bujão de drenagem de combustível no carburador. 

• Troque o óleo do motor. 

• Desmonte a vela de ignição e aplique cerca de uma colher de sopa de óleo de motor 

limpo. Gire o motor várias vezes para distribuir o óleo uniformemente e, em seguida, 

reinstale a vela de ignição. 

• Puxe o cabo de partida até sentir resistência e, em seguida, continue puxando até a 

marca do triângulo no volante de partida se alinhar ao orifício do parafuso do motor de 

partida. Nesse local, as válvulas de entrada e de escape de ar estão fechadas, o que 

pode impedir a oxidação interna do motor. 

• Cubra a bomba de água para protegê-la da poeira. 

 



 

TERMOS DE GARANTIA 

 

PRAZO DE GARANTIA LEGAL: 90 DIAS CONFORME ARTIGO 26 INCISO II DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
 

A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes 

condições: 

 

• 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. 

• Preencha corretamente o Certificado 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 

 

• Óleo lubrificante, bateria, graxa, combustíveis bem como consumíveis do equipamento e 

etc.; 

• Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto de 

assistência técnica. 

• Danos causados por fenômenos da natureza; 

• Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros; 

• Manutenções rotineiras, como: Limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, 

verificações, ajustes, regulagens, etc. Peças que requerem manutenção corriqueira, 

como: elemento de filtro de ar, vela de ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, 

disjuntores, cabos e baterias; 

• Peças de desgaste alto, como: rodas, câmaras de ar, amortecedores, discos de fricção, 

corrente, cora, rolamento, entre outros. 

• 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; 

• Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado. 

• Substituição do equipamento, motor ou conjuntos. 



 

• Arranhões, trincas, fissuras ou por má instalação e/ou qualquer outro tipo de dano causado 

ao equipamento em razão da movimentação, transporte ou estocagem. 

• Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento oriundo da 

instalação de componentes ou acessórios não recomendados pela NTS do Brasil. 

• Danos causados pela oscilação da rede elétrica. 

• Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi criado. 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. 

 
EXTINÇÃO DA GARANTIA 
 

• Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas; 

• Customização da saída do diâmetro da motobomba;  

• O equipamento não for usado adequadamente (sobrecargas, acidentes, intempéries etc.) 

• O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não apresentado no 

manual de instruções. 

• O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil. 

• O tipo de combustível ou lubrificante especificados não forem utilizados, misturado 

incorretamente (motores de 2 tempos). 

• As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela NTS. 

• A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do Brasil. 

• O prazo de validade estiver expirado. 

• O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo. 
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