
INTRODUÇÃO

 

 
 

Obrigado por ter escolhido o Motor Diesel da AG PARTS.

Sua preferência é para nós motivo de orgulho. 

Nossos motores são produzidos com a mais alta técnologia procurando atender 

relação custo / benefício do mercado.

São motores para serem utilizados desde simples a rigorosas  aplicações. Ex:

- Marítimo de centro ou com reversor 

- Geradores de energia 

- Conjunto Motobomba 

- Carreta agrícola ou trator 

- Equipamentos para construção civil, bate estaca. 

- etc.... 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

 

      Este manual de operação trará informações de como operar e manter seu motor. 

      Por favor, leia-o atentamente antes de colocar o seu motor em operação. 

      Se tiver alguma dúvida de como utilizar seu motor, por favor entre em contato conosco 

ou com o distribuidor onde o adquiriu.  

Nossa equipe técnica esta a disposição para orientá-lo em qualquer necessidade. 

Para obter o máximo desempenho do seu motor, leia atentamente as instruções.  

Mantenha esse manual sempre acessível, para poder consulta-lo a qualquer momento. 

Este manual é considerado parte in tegrante do motor, não pode ser 

vendido separadamente. 

as suas expectativas e proporcionar ao usuário um produto com a melhor relação
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NOME DAS PEÇAS

1. Tanque de combustível

2. Tampa do tanque
 
3. Indicador nível de água

4. Tanque d’água para refrigeração

5. Escala do regulador

6. Bomba injetora

7. Bocal de abastecimento óleo lubrif.

8. Vareta medido de óleo lubrif.

9. Conjunto filtro de ar

10. Conjunto silenciador

11. Bocal de abastecimento água

12. Volante do motor

13. Bloco do motor

14. Alavanca descompressão cabeçote

15. Radiador e cobertura

16. Tampa do radiador

17. Alça de sustentação motor

18. Cabeçote

19. Tampa do cabeçote

20. Tela do radiador

21. Escala do radiador

22.Visor de lubrificação

23.Eixo de partida

24.Dreno óleo lubrificante

25.Filtro de óleo lubrificante

26. Manivela de partida

27. Filtro de óleo lubrificante
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ANTES DE USAR O MOTOR3

1 - ÓLEO COMBUSTÍVEL (DIESEL)

O óleo diesel deve ser cuidadosamente armazenado para evitar a

contaminação por materiais estranhos como impurezas e água. A potência

e a durabilidade dos componentes do sistema de injeção do motor são

diretamente afetados pela qualidade do combustível utilizado.

1.1 - Armazenamento

O armazenamento do combustível

é de fundamental importância, pois

mesmo um óleo diesel de boa

qualidade e livre de impurezas pode

ser contaminado durante o

armazenamento e o abastecimento.

Recomendamos que o reservatório

onde o diesel seja armazenado fique

em local coberto e ventilado,

protegido da chuva e do sol.

Fig. 3

Se utilizar tambores metálicos, estes

não devem ser galvanizados ou

zincados pois reagem com o óleo

diesel deteriorando-o.

O reservatório de armazenamento

deve ter uma inclinação do lado

contrário à saída do combustível

para que eventuais impurezas ou

água fiquem decantados e possua

um dreno para as impurezas

depositadas no fundo.

1

2

1 - REGISTRO DE SAÍDA
2 - DRENO PARA LIMPEZA

Fig. 4

1.2 - Capacidade do tanque de combustível

Confira na TABELA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS página 01

Use somente óleo diesel de boa qualidade e bem filtrado.
2 - ÓLEO LUBRIFICANTE
O óleo lubrificante desempenha importantíssimo papel no motor diesel.
Portanto, siga as instruções:

a) – Utilize óleo lubrificante adequado para motor diesel com as indicações
CC, CD ou CE segundo a classificação API (American Petroleum Institute).

b) – Recomendamos o uso de óleo lubrificante de viscosidade adequada
conforme a temperatura ambiente local ou a utilização de óleo multiviscoso.
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RECOMENDAMOS OS SEGUINTES ÓLEOS LUBRIFICANTES

ÇÃO
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ANTES DE USAR O MOTOR3

2.1 - Capacidade de óleo lubrificante

Confira na TABELA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS página 01
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Obs.: é recomendado pela fábrica o óleo 15W40 



ANTES DE USAR O MOTOR3

3 - ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO

3.1 - Abastecimento
Abasteça sempre o tanque ou radiador com água limpa. Não use água
‘dura’, suja ou lamacenta.
Nas regiões de incidência de água dura, ocorre a incrustação de calcáreo
no interior do motor (cabeçote, bloco do cilindro, etc.), provocando
insuficência de refrigeração.

OBS.: água dura é aquela que em contato com sabão, não produz espuma.
Neste caso recomendamos o uso de água tratada com soda cáustica para
evitar obstrução dos canais de refrigeração.

DOSAGEM:
Para cada litro de água, adicionar 1 grama de soda cáustica.

Este procedimento deve ser
executado em um reservatór io
separado. Aguardar 12 horas para
que todos os minerais contidos na
água sedimentem no fundo do
reservatório. Reti re a água
necessária do reservatório tomando
cuidado para não revolver o fundo.
Descarte os últimos litros.

Fig. 12

Em climas frios, quando a temperatura ambiente for próxima ou inferior a
zero ( 0o C), utilize um produto anticongelante, na proporção recomendada
pelo fabricante.

ATENÇAO:

IMPORTANTE

1 litro : 1 g

Recomendamos o uso de aditivo anticongelante/anticorrosivo que prevenirá
o congelamento da água e conseqüentemente a trinca do bloco do motor.
Este aditivo impede também a corrosão interna do bloco e radiador e eleva
o ponto de ebulição da água.
Aditivo recomendado:
Rad Cool Plus na proporção de 40% a 60% do volume total do sistema de
refrigeração.
Obs.: Nunca utilize somente aditivo puro, sem água.

INTRODUÇÃO
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PONDO EM FUNCIONAMENTO4

INTRODUÇÃO
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O motor deve ser colocado em funcionamento com alguns cuidados, como não
trabalhar totalmente sem carga e o principal não deve ser exposto ao regime de
sobre carga.

Após as primeiras 50 horas de uso período de amaciamento, reaperte quaisquer
quaisquer parafusos importante e porcas que estiverem soltas.
Observe também o plano de revisão contido na página nº



PREPARAÇÃO DO MOTOR5

27

1 - Óleo combustível

         Encha o tanque de combustível, use óleo
diesel de boa qualidade e bem filtrado.

2 - Óleo lubrificante

         Abastece o óleo lubrificante conforme consta
na tabela de especificações técnicas.

Verifique o nível de óleo com auxilio do medidor,
adicione óleo até que atinja o nível máximo marcado
na vareta.

 
.

Remova a tampa superior do filtro de ar e o encha com
óleo lubrificante  até a linha marcada com uma seta.
( )
 use o mesmo óleo lubrificante usado no abastecimento
do carter.

3 Água para Refrigeração

       Abasteça o tanque de água ou radiador conforme a
quantidade contida na especificações técnicas na da
página nº       . Lembre-se que a falta de água pode 
reduzir notoriamente a eficiência do motor. Não use água
suja nem turva, atento as instruções sobre a água de 
refrigeração contida na página nº

CUIDADO: Não manuseie a vareta de válvula com o
motor em funcionamento

i

Tanque

Torneira

FUNCIONANDO O MOTOR6

1 - Partida manual
Por se tratar de um motor diesel,
estes motores possuem alta taxa de

compressão, o que impossibilita que
o mesmo gire sem uma grande força
na manivela.
Para eliminar esta dificuldade
utilizamos um descompressor que
elimina a compressão do motor
durante a partida.

A - TORNEIRA DE COMBUSTÍVEL
B - ALAV. DO ACELERADOR
C - MANIVELA DE PARTIDA
D - EIXO DE PARTIDA
E - ALAV. DE DESCOMPRESSˆO

NOTA:

O motor deve estar instalado a uma
altura de 0,5 a 0,8 m para facilitar o
manuseio da manivela de partida.

Procedimentos:
1. Certifique-se de que a torneira de

combustível (A) esteja aberta.

2. Coloque a alavanca do acelera-
dor (B) na posiç“o “Partida”

3. Remova a manivela de partida (C)
do suporte e encaixe no eixo de
partida (D).

Certifique-se de que a manivela
esteja devidamente encaixada no

ATENÇÂO:

Fig. 18

Fig. 19

C
E

A

D
B

4. Com a mão esquerda acione a alavanca de descompressão (E) e gire a
manivela  de  partida  no  sentido horário 4  a  5  vezes para lubrificar e
confirme  se  há o ruído típico de injeção (Bitz..bitz..).  Se não houver o
ruído, consulte a seção de Problemas e Soluções na página XX.

5. Gire vigorosamente a alavanca de partida 5 a 8 voltas atá o motor atingir
uma rotação elevada então solte a alavanca de descompressão e pare
de girar assim que o motor entrar em funcionamento. A manivela sairá
automaticamente.

6. Ajuste a escala para a rotação desejada.

Não remova a manivela enquanto estiver girando. Pare de girar e puxe-a
Este procedimento evita que a manivela possa ferir o operador.

PERIGO:

28

Bocal de abastecimento
de óleo lubrificante

Medido de óleo

Filtro de ar

Tanque d’água
ou radiador

!

!
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2 - Rotação de trabalho
     1 Após a partida, recoloque a manivela no seu lugar de origem.
     2 Após aquecer o motor, avance a alavanca do acelerador até a posição

de carga indicada na escala.
O œltimo traço à esquerda da escala estabelece a rotação nominal superior
especificada, sendo que, as demais servem de referência para rotações
menores, ajustáveis de acordo com a necessidade.
Para obtenção de uma rotação específica, recomenda-se a utilização de
um tacômetro.

OLEDOM
AMINÍMOÇÃATOR

)agracmoC(
AMIXMÁOÇÃATOR

)agracmoC(
ERVILOÇÃATOR

)agracmeS(

mpr0081 0042 mpr0842

0081 0022 0922

A rotação de trabalho é fundamental para obter um bom desempenho. Os
motores AgParts série AG foram projetados para trabalhar com rotação
conforme descrito na tabela a seguir. Uma rotação abaixo da rotação
nominal, não fornecerá a potência máxima do motor.

IMPORTANTE

A rotação livre do motor é regulada na fábrica e lacrada. Não altere a
rotação livre do motor, pois poderá provocar graves danos ao mesmo.
Caso haja necessidade de ajustar a rotação livre, procure um revendedor
autorizado AgParts.

rpm                               rpm                                rpm

rpm

3 - Precauções durante o funcionamento do motor

Óleo lubrificante
Verifique pelo visor de óleo se o
lubrificante está circulando. O rotor
deverá estar girando.
Se o indicador não estiver girando,
pare o motor e procure a causa.
(Regulagem do indicador de
lubrificação, nível de óleo baixo,
bomba aspirando ar, etc.).

1 - VISOR DE LUBRIFICAÇÃO

1 - INDICADOR DO NÍVEL DE ÁGUA
NO TANQUE

B - Termo sifão
Mantenha sempre o nível da água
do tanque externo acima do nível da
mangueira superior (fig. 14).

Fig. 22

Fig. 23

1

1

Refrigeração

A - Evaporação
Mantenha o nível de água dentro do
tanque observando a altura do indi-
cador de nível (fig. 23).

Serpentina
Mantenha o nível da água sempre
acima da parte superior da
serpentina, conforme fig. 24.

Circulação direta
Verifique se a água está saindo
constantemente e se não está muito
fria ou muito quente.

Radiador
Reabasteça diariamente o radiador
atá o dreno do bocal.
Se houver necessidade de abrir a
tampa quando o motor est iver
quente, para o motor e afrouxe
vagarosamente a tampa até o
primeiro estágio para aliviar a
pressão acumulada e em seguida
remova a tampa.
Limpe diariamente a tela de
proteção do radiador.

Óleo combustível
Verifique o óleo combustível através
do indicador e reabasteça antes que
atinja a cota mínima.

Para sua segurança, não abasteça
o tanque com o motor em
funcionamento.

ATENÇÃO:

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

1

1 - INDICADOR DO NÍVEL

PARE

!

AG60 / 80 / 105 / 130

AG180 / 230

  tubos de
entrada      saída

tanque d’água
zinco ou ânodo

zinco ou ânodo

Para os motores modelo AG180H e 
AG230H para uso exclusivo marítimo
orientamos a fazer a refrigeração for-
çada direta, desde que com a devida
colocação de ânodo ou zinco preote-
tor.

A função do zinco é proteger o tanque 
contra o ataque químico (corrosão) que
pode ser provocado pela água salgada. 
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Fig. 28

Fig. 29

Fig. 27
Gás de escape
Se durante o funcionamento, houver
o enegrecimento excessivo do gás
de escape, é sinal de que o motor
pode estar com sobrecarga.
Prossiga o trabalho após diminuir a
carga a ponto do gás tornar-se
praticamente incolor.
O filtro de ar obstruído também
provoca enegrecimento do gás do
escapamento.

Carga da bateria
(Para motores com partida elétrica)
Manter a chave de partida ligada no
1o  estágio para possibilitar a recarga
da bateria e o funcionamento da luz
indicadora da carga da bateria.
Em funcionamento normal, a luz
deverá estar apagada. Portanto, se
a luz se acender, pare o motor
imediatamente e verifique se há
alguma irregularidade no sistema
elétrico ou se a correia está frouxa
ou rompida.

Ruído anormal
Pare o motor imediatamente e consulte o revendedor AgParts mais
próximo.

4 - Como parar o motor
     1. Retire a carga do motor e deixe-

     o em funcionamento por alguns
     minutos pra diminuir a tempe-
     ratura.

     2. Retorne a alavanca do acelera-
     dor à posição de parada.

     3. Desligue a chave de partida
      (motor com partida elétrica)

1 - ALAVANCA DE DESCOMPRESSÃO

1

Os motores equipados com partida elétrica não desligam somente na chave!

NOTA:

Se o motor não parar apesar da alavanca do acelerador ter sido retornada
à posição de parada, ou quando a rotação elevar-se repentinamente após
a partida, feche a torneira de combustível e acione a alavanca de
descompressão, mantendo-a assim até que o motor pare.

IMPORTANTE

A parada do motor através da alavanca de descompressão deverá ser
feita somente em casos de EMERGÊNCIA.

ATENÇÃO:

1. Retire a sujeira acumulada no motor e faça a limpeza geral.
2. Complete o tanque de combustível. Isto evitará que o ar quente dentro

do tanque condense a umidade e apareça água do óleo diesel.
3. No inverno, em regiões onde a temperatura desça abaixo de 0, utilize

um produto anticongelante na água ou retire toda água do motor atra-
vés do plug do cabeçote.

4. Conserve o motor com as válvulas fechadas para evitar a oxidação de
seus assentos (ver texto abaixo).

Para guardar por longo tempo
Mantenha as válvulas de admissão
e escape totalmente fechadas para
evitar a entrada de umidade que
oxidará os assentos das válvulas.
Para isso, gire o volante (A)
manualmente, até perceber a
resistência da compressão. A seguir,
levante a alavanca de des-
compressão (B), gire o volante, faça
a marca “TD” do volante coincidir
com a saliência localizada no tanque
d’água (C), ou a cobertura do
radiador. Retire todo o óleo
lubrificante do cárter (E) e lave-o
com óleo diesel limpo.

Fig. 30

A - VOLANTE
B - ALAVANCA DE DESCOMPRESSÃO
C - TANQUE DE ÁGUA
D - TORNEIRA DE COMBUSTÍVEL
E - PLUG PARA DRENAGEM DO
CÁRTER

A
B

C

D
E

Passe óleo lubrificante nas peças externas, sujeitas a oxidação.
Coloque a alavanca da torneira de combustível (D) na posição “FECHADA”.
Cubra o motor com um saco plástico.
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Como você deve agir se ocorrer entrada de ar no sistema  de
óleo combustível.

1. Retire a tampa do tanque de combustível e coloque a 
    alavanca da torneira na posição aberta.

2. Afrouxe o pequeno parafuso de sangria do ar (A) no
    lado superior do filtro de combustível até que as 
    bolhas de ar desapareçam. Faça o mesmo com o 
    parafuso (B).

3. Remova a tampa lateral do motor, depois remova 
    o tubo de alta pressão. Afrouxe a porca da guia da 
    bomba injetora de modo que o combustível vaze.
    Se o combustível não sair, gire o volante.

4. Coloque o acelerador na posição total acelerado.

Recoloque o tubo de alta pressão no bico
injetor e aperte.

Gire novamente a manivela de partida até que
o som de injeção (bitz, bitz, bitz)  venha ao bico
injetor. Com esse procedimento o ar deve estar 
todo fora do sistema.

5.Conecte o tubo alta pressão somente no lado da
   bomba injetora e gire a manivela de partida
   até que o ar existente no cano de alta pressão
   saia.

Manivela de partida

Tubo de alta pressão

Bico injetor

Alavanca de 
descompressão

Manivela de partida

Escala do 
aceleradorPosição máxima

porca guia

bomba injetora

tubo alta pressão

parafuso de sangria

torneira

aberto
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SIVEREDSOTNOP
)SAROH(ODOÍREP

AIRID 05 001 002 053 004 005 006

AIERROCADOSNET
)RODANRETLAERODAIDAR(

AIERROCADAROSNETAILOPADOTNEMALO

LEVÍTSUBMOCOELÓODLEVÍN

R

LEVÍTSUBMOCEDEUQNATODAZEPMI

LEVÍTSUBMOCEDORTLIFODOTNEMEL

ETNACIFIRBULOELÓODLEVÍ

ETNACIFIRBULOELÓODACORT

1a T
rh02

2a T
rh03

T

ETNACIFIRBULOELÓEDORTLI

ETNACIFIRBULOELÓEDROSIVODOPO

OELÓEDOHNABOPITRAEDORTLIF
***
TL

OCESOPITRAEDORTLIFODOTNEMELE ***

EPACSEE.MDAEDSALUVLVSADAGLOF
1a

)A(
AV

EPACSEE.MDAEDALUVLVRAHLIREMSE
moc

rh007

ETOÇEBACODSACROPSADOTREPAER V

ROTEJNIOCIBOD.ZIREVLUPEDOÇIDNOC V

Simbologia:
D = Drenagem L = Limpar R = Reabastecimento
T = Trocar E = Engraxar        indispensável
A = Ajustar V = Verificar

(*) Limpar semanalmente nos motores equipados com sistema de 
refrigeração por circulação forçada.

(**) Limpeza completa (tanque, filtro de combustível, mangueiras, etc).

(***) Limpar com maior freqüencia em locais de muita poeira. Para filtro  
         tipo seco, limpar somente 3 vezes.

ÃO
À

NÍVEL DA ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO                                   V (R)                  D L

LIMPEZA DO TANQUE DE ÁGUA OU RADIADOR                 * D            L

Ã

Á

Á

Ã

ALETAS DO RADIADOR                                                                           L

1ª

V A
V AV

V A E

V (R)

L

E

N

D L     **L

L T

V (R)

L

L

L T

1a

ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO
Verificar e reabastecer

ÓLEO COMBUSTÍVEL
Verificar o nível de combustivel e reabastecer 

Verificar o nível conforme as

VAZAMENTO DE ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSOS FROU-
XOS, etc.
Verificar se não há nenhuma irregularidade. Caso haja, providenciar
imediatamente o reparo.

CORREIA
Verificar a tensão e o estado de conservação.

SOLUÇÃO DA BATERIA E TERMINAIS
Verificar o nível da solução e reabastecer se necessário (somente água
destilada para baterias não seladas).
Limpar os terminais ou bornes para que fiquem isentos de sulfato.

NOTA:

1 - MANUTENÇÃO DIÁRIA 

 instruções contidas na página 11.

ÓLEO LUBRIFICANTE DO CÁRTER
Verificar o nível e reabastecer se necessário.

 (Limpar o filtro de tela do bocal).

FIGURA

tanque d’água 
ou radiador

visor do óleo

medidor de óleo

folga 15mm
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2 - MANUTENÇÃO PERIÓDICA 

Filtro de óleo
combustível

Filtro de entrada

Plug drenagem tanque

Filtro óleo
lubrificante

Elemento do filtro
de ar

Plug de drenagem do carter

Filtro de ar

Indicador do óleo

Folga 0,2mm

Torneira drenagem
da água motor

Bico injetor

Bom
Ruim

Balancim
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PROBLEMA PROVÁVEL CAUSA SOLUÇÃO

O motor não entra em
funcionamento.

Alavanca do acelerador na po-
sição  “Parada”.

Colocar a alavanca na posição de
”Partida”

Torneira do filtro de combustí-
vel fechada

Abrir a torneira

Ar no sistema de injeção do
combustível.

Verificar se há diesel no tanque e
abastecê-lo. Efetuar a sangria do sis-
tema de injeção de combutível con-
forme pág. 8.

Saída do tanque de combustí-
vel obstruída.

Verificar se o combustível sai do tan-
que retirando a mangueira entre o tan-
que e o filtro. Se não sair ou sair muito
pouco, fazer a limpeza do tanque atra-
vés do bujão de dreno.

Filtro de óleo diesel sujo ou
obstruído.

Após verificar se a saída do tanque
não está obstruída, retire a manguei-
ra de saída do filtro e verifique se o
óleo sai em abundância. Se sair pou-
co ou não sair, substitua o elemento
do filtro de papel.

Falha no sistema de injeção. Se ao girar a manivela de partida não
houver o ruído característico de inje-
ção (bitz .. bitz..) e todos os itens aci-
ma já foram checados, procure um
revendedor AgParts.

Durante a partida o
motor tem o ruído de
injeção mas não entra
em funcionamento.

Baixa velocidade no aciona-
mento da manivela de partida.

Girar a manivela de partida mais rápi-
do.

Bateria com pouca carga. Acione o descompressor ou
recarregue a bateria.

Baixa temperatura ambiente. Girar a manivela de partida por mais
tempo antes de soltar o
descompressor. Repetir a partida por
mais vezes.

- Baixa compressão do motor
por:
- Má vedação das válvulas por
desgaste ou oxidação;
- Junta ou cabeçote danificados;
- Cilindro e pistão danificados;
- Anéis gastos ou travados no
pistão,
- Desgaste do cilindro e anéis.

Procure um revendedor AgParts.

PROBLEMA PROVÁVEL CAUSA SOLUÇÃO

Funcionamento irregu-
lar.

Combustível de má qualidade
ou contaminado com outros
combustíveis.

Substituir o combustível por óleo die-
sel puro e filtrado.

Oscilação da rotação. Interferência na mola da alavan-
ca do acelerador.

Vefificar a causa e corrigir.

Fumaça escura.

Sobrecarga devido a excesso
de potência requerida.

- Diminuir a carga aplicada.
- Diminuir a rotação.
- Rever o dimensionamento motor x
máquima.

Bico injetor com baixa pressão
ou injeção irregular.

Calibrar e limpar.
Procure um revendedor AgParts.

Fumaça clara.

Temperatura do motor muito
baixa.

Aguarde até o motor aquecer..
- Verifique o sistema de refrigeração
de forma que permita o motor atinja a
temperatura normal de trabalho.

Combustível adulterado. Substituir por combustível limpo e fil-
trado.

Filtro de ar obstruído. Limpar ou substituir o elemento do fil-
tro de ar.

Fumaça azulada. Passagem de óleo lubrificante
por anéis e cilindro ou guia da
válvula.

Procure um revendedor YANMAR.

Falha no sistema
de refrigeração.

Sobrecarga Diminuir a carga aplicada.

Nível de água baixo. Verificar o nível da água e completar
se necessário.

Mangueiras invertidas ou
obstruídas no sistema de ter-
mo-sifão.

- Verificar o esquema de ligação na
página 15.
- Desobstruir.

Baixo volume de água no siste-
ma de serpentina.

Sistema de termo-sifão sem
defletor.

Verificar e corrigir.

Aumentar o volume de água.

Falha no sistema
de arrefecimento.

Motor instalado em local fecha-
do, próximo à parede ou sem
ventilação.

Corrigir. Ver página 38.

Correia do ventilador frouxa ou
rompida.

Verificar a tensão ou substituir se ne-
cessário.

Tela do radiador ou aletas
obstruídas.

Limpar a tela externa e aletas do radi-
ador.
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PROBLEMA PROVÁVEL CAUSA SOLUÇÃO

Falha no sistema
de arrefecimento.

Tampa do radiador com má
vedação.

Substituir se necessário.

Vazamento de água Verificar e corrigir.

Perda ou falta de potên-
cia.

Filtro de ar obstruído.    Limpar ou substituir se necessário

Escapamento obstruído. Verificar o sistema de escape.
Limpar ou substituí-lo.

Óleo diesel de má qua-
lidade.

Substituir por combustível limpo e fil-
trado.
Calibrar ou substituir o elemento.

Limpar ou substituir.Filtro de diesel obstruído.

Bico injetor desregulado
ou danificado.

Cilindro, pistão e anéis danifica-
dos.

Procurar um revendedor AgParts.

Ruído anormal durante
o funcionamento.

Parafusos de fixação do motor
ou máquina acoplada soltos.

Verificar e apertar.
Utilizar arruela de pressão ou trava
química.

Porca do volante do motor sol-
ta.

Reapertar.

Componentes com avarias. Pare imediatamente o motor e procu-
re um revendedor AgParts.

O indicador de lubrifica-
ção não gira ou gira
com dificuldade.

Falta de óleo no cárter ou nível
muito baixo.

Pare imediatamente o motor e verifi-
que  o nível e complete se necessá-
rio.

Ajuste do visor irregular. Corrigir. Soltar os 2 parafusos phillips
e movimentar a chapa até o indicador
girar livremente.

Tubulação externa amassada
ou furada.

Vefiricar e substituir.

Filtro de óleo lubrificante
obstruído.

Desmontar e limpar.

PROBLEMA PROVÁVEL CAUSA SOLUÇÃO

A lâmpada piloto
acende durante o
trabalho.

O motor de parti-
da não funciona

Baixa rotação. Aumentar a rotação.

Correia do alternador frouxa ou
rompida.

Esticar ou substituir.

Fios soltos Verificar e corrigir.

Alternador com problemas. Procurar um posto de assistência do
fabricante do alternador ou revendedor
AgParts.

Bateria descarregada.       Substituir.

Cabo solto ou rompido Corrigir ou substituir.

Bateria com pouca carga.O motor de partida
funciona irregular-
mente.

Recarregar.

- Solenóide de partida danificado

- Engrenagem de partida
danificada.
- Escovas gastas ou
danificadas.

Procurar um posto de assistência téc-
nica do fabricante do motor de parti-
da ou um revendedor AgParts.
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CERTIFICADO DE GARANTIA12 CERTIFICADO DE GARANTIA12

1) A Agramdiesel, garante este produto contra falhas de material ou defeito de fabricação, somente ao 

primeiro comprador, por um período máximo de 06 (seis) meses a partir da data de venda do Revendedor

Autorizado, constante na Nota Fiscal e também mencionado no Certificado de Garantia.

2) A garantia é intransferível e refere-se a peças, acessórios e equipamentos com os quais os produtos são

equipados no ato de sua venda, estão excluídos os seguintes materiais que se desgastam com o uso

normal:

 Correias, elementos de filtros, retentores, juntas, sistema de injeção, sistema elétrico, 

monômetro, acelerador, e seus pertences.

 Elemento de filtro, retentores, juntas, sistema de ignição, acelerador, carburador

e seus pertences.

 Filtros, retentores, gaxetas, juntas, mangueiras, bicos e manômetros.

Condensador, diodo, escova, amperímetro, voltímetro, frequencimetro, tomada e lâmpada.

3) A reivindicação sob Garantia somente será atendida mediante a Ficha de Solicitação de Garantia pelo 

Revendedor Autorizado, cuja teor será analisado e julgado exclusivamente pela Agramdiesel.

4) A Garantia somente abrange o material inadequado ou com falha de fabricação, bem como o reparo ou a 

substituição por peças novas.

5) Excluem-se as despesas de Frete e mão de obra referente à locomoção do produto até o Revendedor 

Autorizado e demais despesas não especificadas (perda de lucro, colheita e etc).

6) Esta Garantia torna-se nula quando for comprovado que a falha fora provocada por negligência, mal uso ou 

inobservância as instruções contidas no Manual do Operador, por parte do comprador.

Está excluído da Garantia o produto que sofrer modificações ou alterações, violando a construção original do 

motor, máquina e  equipamento ou que sofreu reparos em oficinas não credenciadas a Rede de Revendedores 

Agramdiesel ou que não possuam convênio com os mesmos.

Idem para os casos em que a avaria seja proveniente de reposição de peças ou componentes não originais ou 

de utilização de implementos ou acessórios não recomendados pela Agramdiesel.

7) Excluem-se também da Garantia os seguintes casos: Motores Diesel, Gasolina, Pulverizadores de Alta 

Pressão, Grupos Geradores Diesel e Gasolina - avaria conseqüente de manejo incorreto pelo usuário, uso 

inadequado, má instalação ou acoplamento, mau amaciamento, funcionamento em regime de sobrecarga, 

manutenção deficiente e uso de lubrificante ou combustível inadequado e escolha imprópria para o serviço. 

Idem em caso de oxidação do produto conseqüente de armazenamento em local  inadequado, má proteção 

durante o transporte, exposição do produto ao tempo e outros.

8) Os defeitos de fabricação, objeto desta Garantia não constituirão em nenhuma hipótese, motivo para 

rescisão de contrato de compra e venda, substituição do produto ou para indenizações de quaisquer natureza, 

exceto aquelas previstas no TERMO DE GARANTIA.

9) Objetivando  sempre o constante aprimoramento de nossos produtos, reservamo-nos o direito de 

introduzir modificações aos mesmos, sem prévio aviso e excluímo-nos da obrigação de modificar os produtos 

anteriormente produzidos.

                                                                                 AGRAMDIESEL COM. IMP. E EXP. LTDA.  

MOTOR DIESEL:

MOTOR GASOLINA:

PULVERIZADOR DE ALTA PRESSÃO:

GERADORES: 


