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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 

 

MOTOBOMBA A DIESEL 

Modelo: NMBD3P 

Motor: 178F – Partida Manual 

HP: 07 

Capacidade Tanque de Combustível: 3,5 litros 

Capacidade Tanque de Óleo: 1,1 litros 

Diâmetro Entrada / Saída: 3 x 3 Polegadas 

Capacidade Máxima: 1000 litros / minutos 

Elevação da Bomba: 07 metros 

Sucção da Bomba: 26 metros 

 

MOTOBOMBA A DIESEL 

Modelo: NMBD4P 

Motor: 186F – Partida Elétrica 

HP: 10 

Capacidade Tanque de Combustível: 5,5 litros 

Capacidade Tanque de Óleo: 1,6 litros 

Diâmetro Entrada / Saída: 4 x 4 Polegadas 

Capacidade Máxima: 1400 litros / minutos 

Elevação da Bomba: 08 metros 

Sucção da Bomba: 27 metros 

 

 

• Este manual de instruções é um guia para auxilia-lo a melhor compreensão do 

produto, todos os aspectos, uso e aplicação, operação, limpeza e manutenção 

entre outras informações importantes a serem divulgadas e seguidas. Caso a 

motobomba for revendida, emprestada o manual de instruções deve acompanhar o 

produto.  

• É de responsabilidade do usuário seguir todas as recomendações que constam 

neste documento para evitar acidentes letais e perda da garantia.  

 

  



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

 

• Nunca fume ao operar ou abastecer a motobomba.  

• Mantenha longe do alcance de crianças e animais, assim como sempre operar a 

uma distância segura em relação a outras pessoas e outros equipamentos, é 

recomendado no mínimo 3 metros de distanciamento.  

• Nunca dê partida com vazamento de combustível.  

• Nunca dê partida e opere a motobomba em locais fechados.  

• Nuca opere ou abasteça em locais pouco ventilados e com exposição a líquidos, 

gases e componentes altamente inflamáveis. Evite acidentes.  

• Não complete totalmente o tanque de combustível, ao abastecer permite que um 

espaço entre a tampa de combustível e a vedação esteja livre. Evite vazamentos e 

acidentes.  

• Não toque o escapamento durante e após a operação, não toque o motor. Essas 

partes ficam em alta temperatura portanto, sempre aguardar o motor esfriar para 

abastecer, movimentar, limpar e fazer qualquer manuseio na motobomba. 

• Compreenda todas as funções da motobomba e principalmente como desligar de 

forma rápida em casos de emergência.  

• Essa motobomba é para uso com combustível Diesel, qualquer outro componente 

se utilizado na motobomba acarretará em perda da garantia.  

• Sempre opere a motobomba em superfícies limpas e planas.  

• É necessário lubrificar, sempre verifique antes e após a operação o nível de óleo.  

• Algumas das precauções de segurança mais importantes estão contidas neste 

manual do usuário. No entanto, não podemos avisá-lo sobre todos os perigos 

possíveis que podem surgir na realização de limpeza e manutenção. Só você pode 

decidir se deve ou não executar uma determinada tarefa. 

• Ao transportar ou armazenar a motobomba esvazie o tanque de óleo e 

combustível. Limpe a motobomba e a transporte ou armazene-o sem rotacionar ou 

virar de cabeça para baixo.  

• Mantenha armazenado em locais limpos, seguros, sem exposição ao tempo, sol, 

calor excessivo, chuva ou componentes químicos explosivos.  
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PRE-OPERAÇÃO 

 

Geral 

 

• Procure ao redor e debaixo da bomba se há sinais de vazamentos de óleo ou de 

combustível.  

• Verifique se todas as porcas, parafusos, pinos, conectores de mangueiras e 

braçadeiras estão em perfeito estado e bem instaladas.  

• Remova qualquer sujeira ou resíduo em excesso, especialmente ao redor do 

silenciador do motor e o rebobinador da partida.  

 

Nível de Óleo e Filtro de Ar 

 

• A lubrificação da motobomba é um passo muito importante e imprescindível, 

sempre verifique o nível de óleo antes de utilizar a motobomba. Nunca utilize a 

motobomba com o nível de óleo abaixo do recomendado.  

 

 

 

 

Óleo recomendado: 15W40.  

 

• Verifique o filtro de ar. Um filtro de ar sujo restringe o fluxo de ar para o carburador, 

reduzindo o desempenho do motor.  

 

Combustível 

 

• Sempre verifique se a motobomba está abastecida corretamente antes de cada 

operação.  

• Nunca fume ou abasteça em locais com exposição a componentes explosivos.  

VARRETA NÍVEL DO ÓLEO 

TAMPA  



  

Combustível recomendado: S10.  

 

Mangueira de Sucção 

 

• O primeiro passo para preparar a motobomba é instalar a mangueira de sucção. 

• Use a mangueira e o conector de mangueira comercialmente disponíveis com uma 

braçadeira (NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO). 

• A mangueira de sucção deve ser reforçada com uma parede não-dobrável ou 

construída com arame trançado. 

• A mangueira de sucção não deve ser mais longa do que o necessário. 

• O desempenho da bomba é melhor quando a mesma está próxima do nível de 

água, e as mangueiras são curtas. 

• Use a braçadeira da mangueira para fixar de forma segura o conector de 

mangueira a mangueira de sucção, a fim de evitar o vazamento de ar e a perda de 

sucção. 

• Verifique se a arruela de vedação do conector de mangueira está em boas 

condições. Instalar a peneira (fornecida com a bomba) sobre a outra extremidade 

da mangueira de sucção e fixe com a braçadeira de mangueira. 

• A peneira irá ajudar a evitar a obstrução da bomba ou que a mesma seja danificada 

por resíduos. Aperte bem firme o conector de mangueira na porta de sucção da 

bomba. 

• Verifique as condições gerais das mangueiras. 

• Verifique se as mangueiras estão em condições de uso antes de conectar na 

motobomba. Lembre-se de que a mangueira de sucção deve ser de construção 

reforçada para evitar dobras.  

• Verifique se a arruela de vedação no conector da mangueira está em boas 

condições e se os conectores da mangueira, as braçadeiras, estão instaladas de 

forma segura.  

• Verifique se a peneira está em boas condições e se está instalada na mangueira de 

sucção.  

 

NOTA: Sempre instale o filtro fornecido na extremidade da mangueira de sucção antes de 

bombear. Se entrar cascalho ou detritos na bomba, o impulsor pode ser seriamente 

danificado. 



 

Abaixo, é mostrada a mangueira da bomba utilizando uma conexão farpada e uma 

braçadeira de mangueira como exemplo. 

 

 

 

Mangueira de Descarga 

 

• Use a mangueira e o conector de mangueira disponíveis comercialmente e a 

braçadeira fornecida com a bomba. 

• É melhor usar uma mangueira curta e de diâmetro largo por que esta reduzirá a 

fricção do líquido e melhorar a saída da bomba. Uma mangueira longa com 

diâmetro pequeno aumentará a fricção do líquido e reduzirá a saída da bomba. 

• Aperte a braçadeira da mangueira de forma segura para evitar que a mangueira de 

descarga se desconecte sob alta pressão. 

 

 

1. INSERIR 2. APERTE 

3. INSERIR 

4. APERTE 

5. PARAFUSE 



Colocação da Bomba 

 

• Para obter o melhor desempenho da bomba, coloque a bomba perto do nível da 

água, e use apenas as mangueiras necessárias. Isso irá permitir que a bomba 

produza maior saída. 

• Conforme aumenta a altura de bombeamento, diminui a potência da bomba. O 

comprimento, o tipo e o tamanho das mangueiras de sucção e de descarga 

também podem afetar significativamente a saída da bomba. 

• A capacidade de descarga da altura de bombeamento é sempre maior do que a 

capacidade de sucção da altura de bombeamento, de modo que, é importante para 

a altura de bombeamento de sucção ser mais a parte mais curta da altura de 

bombeamento total. 

• A minimização da altura de bombeamento de sucção (colocando a bomba próxima 

do nível da água) também é muito importante para reduzir o tempo de auto 

escorvamento. 

• O tempo de auto escorvamento é o tempo que a bomba leva para trazer água a 

distância da altura de bombeamento de sucção durante a operação inicial. 

 

ATENÇÃO: NUNCA REDUZA O DIAMETRO DE SAÍDA DE SUA MOTOBOMBA. EVITE 

DANOS AO SEU EQUIPAMENTO. 

 

 



OPERAÇÃO 

 

• Antes de operar o motor pela primeira vez, revise as INFORMAÇÕES 

IMPORTANTES DE SEGURANÇA e ANTES DA OPERAÇÃO. 

• Bombeie apenas água que não se destina ao consumo humano. 

• O bombeamento de líquidos inflamáveis como gasolina ou óleo de combustível 

pode resultar em incêndio ou explosão, provocando ferimentos graves. 

• O bombeamento de água do mar, bebidas, ácidos, soluções químicas, ou qualquer 

outro líquido que promova a corrosão e podem danificar a bomba. 

 

PARTIDA NO MOTOR 

 

Manual 

 

• Prepare a bomba.  

• Gire a válvula de combustível para a posição ON.  

• A válvula de combustível abre e fecha passagem entre o tanque de combustível e o 

carburador. 

• A alavanca da válvula de combustível deve estar na posição ON [ligado] para que o 

motor funcione. 

• Para dar partida no motor frio, mova a alavanca do afogador para a posição 

CLOSE [fechado]. Para dar a partida em um motor quente, deixe a alavanca do 

afogador na posição OPEN [aberto] 

• A alavanca do afogador abre e fecha a válvula afogadora no carburador. 

• A posição CLOSE [fechada] enriquece a mistura de combustível para a partida do 

motor frio. 

• A posição OPEN [aberto] fornece a mistura correta de combustível para a operação 

após a partida, e para uma nova partida do motor quente. 

• 4.Mova a alavanca do acelerador para longe a partir da posição SLOW [lento], 

cerca de 1/3do curso em direção à posição FAST [rápido]. 

• A alavanca do acelerador controla a velocidade do motor. 

• A movimentação da alavanca do acelerador em uma direção ou outra, faz com que 

o motor funcione mais rápido ou mais lento. 

• Gire o interruptor do motor para a posição ON [ligado] 



• O interruptor do motor liga e desliga o sistema de ignição. 

• O interruptor do motor deve estar na posição ON [ligado] para que o motor 

funcione. 

• Girar o interruptor do motor para a posição OFF [desligar], para o motor. 

• Puxe o cabo de arranque levemente até sentir uma resistência, e depois, puxe 

vigorosamente. Retorne o cabo de arranque gentilmente. 

• Puxar o cabo de arranque opera o recuo de partida para acionar o motor. 

• Se a alavanca do afogador foi movida para a posição CLOSE para dar partida no 

motor, movimente-a gradualmente para a posição OPEN enquanto o motor se 

aquece. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elétrico 

 

• Abra a torneira de combustível.  

• Coloque a alavanca do regulador de velocidade na posição inicial. 

• Gire a chave de partida no sentido horário para a posição inicial. 

 

 

 

• Assim que o motor der parida remova as mãos imediatamente da chave de ignição.  

• Se o motor não der partida, verifique o nível de combustível e óleo, aguarde 15 

minutos e tente novamente dar partida no motor.  

• Sempre verifique as condições da bateria frequentemente.  

• A bateria não está inclusa nos termos de garantia do consumidor.  

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

É melhor usar uma tubulação reta e curta ao operar a bomba volumétrica. Um 

pipeline curto e estável minimizará as perdas por atrito no pipeline. A tubulação deve ser 

fixada em algo para evitar vibrações. Antes de operar a bomba, você deve verificar as 

conexões entre a bomba e as tubulações para verificar se tudo está instalado 

corretamente e se não há vazamentos de qualquer tipo. 

 

A rede filtrante deve ser mantida a uma certa distância entre a superfície do rio, o 

fundo do rio e a margem do rio. A rede também deve ser submersa pelo menos 3 metros 

abaixo da superfície da água para evitar a sucção de ar na tubulação. A rede também 

deve estar 2 metros acima do fundo do rio ou margem do rio para evitar sugar ou ervas 

daninhas no oleoduto. 

 

Se a folga entre o impulsor e a superfície de orientação do fluxo for superior a 1 

mm, um calço de ajuste pode ser adicionado no ressalto do eixo para reduzir a folga. Isso 

fará o uso contínuo da bomba de água. 

CHAVE DE 
PARTIDA 



PARAR O MOTOR 

 

Parando a bomba: Primeiro, diminua a velocidade do motor usando o regulador de 

velocidade. Deixe funcionar por 3 minutos sem carga antes de interrompê-lo. 

 

Desligando o motor: Paradas repentinas do motor causarão aumentos anormais de 

temperatura no bloco do motor. Diminua a carga gradualmente ao desligar o motor. Além 

disso, nunca pare o motor com a alavanca de descompressão. 

 

 

 

Se o motor for elétrico apenas coloque a chave de ignição na posição off.  

 

• Puxe a alavanca da partida lentamente até que a pressão seja sentida por suas 

mãos, isso significa que o pistão está no curso de compressão, onde as válvulas de 

admissão e escape são fechadas e então deixe a alavanca recuar de volta para o 

motor.  

• Esta posição natural evitará a ocorrência de ferrugem quando o motor for 

armazenado por longos períodos de tempo. 

• Execute essas etapas apenas com o motor desligado; caso contrário, danificará o 

motor. 

 

REABASTECIMENTO 

 

• Com o motor parado e em superfície plana, retire a tampa do tanque de 

combustível e verifique o nível de combustível. 

• Reabasteça o tanque se o nível do combustível estiver baixo.  

ALAVANCA DA TORNEIRA 
DE COMBUSTÍVEL 



 

 

 

 

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO 

 

• A limpeza e manutenção da motobomba é de inteira responsabilidade do usuário, 

quando não realizado em tempo e com cuidados ocasionará em danos à 

motobomba e perda da garantia.  

• O cronograma deste manual de instruções é apenas um exemplo de como pode 

ser seguido, porém, a verificação das condições deve ser realizada frequentemente 

assim como, os reparos sempre que necessário.  

 

 

  



ATENÇÃO! 
Em caso de dúvidas com peças ou Assistência Técnica. Por gentileza, entrar em contato com 
nossa empresa no setor de Assistência Técnica pelo telefone: (11) 5555-9669 | 4053-0120.  

 

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. 

• 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 do Brasil. Assim como, 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. 



 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR: 
NTS DO BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI 

CNPJ: 05.984.457/0001-00 
TEL. (11) 5555-9669 | 4053-0120 

www.naganoprodutos.com.br | www.tanderequipamentos.com.br 
assistencia@naganoprodutos.com.br 

sac@agrotama.com.br 

 

http://www.naganoprodutos.com.br/
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