
AO PROPRIETÁRIO:

• Este manual contém avisos, precauções de operação e de segurança para o pulverizador
Yanmar. Para uma operação correta e segura, é obrigatório ler este manual.

• Se esta máquina for utilizada incorretamente ou sem os devidos cuidados, pode causar
ferimentos sérios ou até a morte.

• Não empreste nem alugue esta máquina sem estar acompanhada deste manual. Assegure-
se de que a pessoa que vai usar a máquina entenda como ela funciona, assim como todas as
informações contidas neste manual.

• Se tiver qualquer tipo de dúvida sobre o conteúdo deste manual, comunique-se com seu
distribuidor YANMAR mais próximo, ou com a própria fábrica.

• Preste atenção especial ao texto que acompanha os seguinte símbolos:

PERIGO
Indica ocorrência de ferimentos graves ou morte se as instruções não forem seguidas.

CUIDADO
Indica possibilidades de ferimentos pessoais causando a morte ou dano ao equipamento se
as instruções não forem seguidas.

ATENÇÃO
Indica possibilidades de ferimentos pessoais  ou danos ao equipamento se as instruções
não forem seguidas.
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Anotações:



A) PARA UMA OPERAÇÃO SEGURA

CUIDADO
1. Segurança do Operador - Condição
Física

Você, que vai operar a máquina, deve estar
em boas condições física e mental e não deve
estar sob o efeito de drogas, álcool, ou outras
substâncias que possam prejudicar a sua
capacidade de enxergar, mover-se ou de julgar
atitudes. Não opere a máquina se estiver
cansado, perto de pessoas em período de
gestação ou sujeitas a alergias por produtos
tóxicos.

CUIDADO
Roupas Apropriadas
Para evitar o perigo de intoxicação por
veneno, opere a máquina sempre com
roupas e proteção adequada, tais como
máscara, viseira e chapéu de proteção.
Use calças compridas e camisas de
mangas compridas, luvas e botas de
borracha.
Nunca utilize a máquina vestido com
bermudas ou camisetas.

ATENÇÃO
Jamais faça qualquer tipo de modificação na
máquina. Utilize somente acessórios
fornecidos pela YANMAR. Caso contrário
ocorrerá danos na máquina e ferimentos
pessoais graves.

1. Para evitar morte por intoxicação, faça o
manuseio dos defensivos agrícolas de forma
correta, conforme segue:

PERIGO
• Identifique devidamente os produtos e guarde
em local seguro, em locais fechados com
chave, cadeado, etc. Jamais deixe que
crianças ou animais domésticos tenham
acesso a eles.

• Faça o transporte dos mesmos separados
de gêneros alimentícios.

CUIDADO
• Tome sempre muito cuidado no ato de
transporte dos produtos defensivos para
evitar o derramamento e qualquer contato
com a pele do corpo, mãos, etc.

• Utilize sempre recipientes apropriados para
fazer a mistura dos defensivos agrícolas.

• Nunca utilize copos, pratos e outros
recipientes utilizados para outros fins.

• Quando ocorrer contato de defensivos
agrícolas com a pele, lave imediatamente
com água em abundância e sabão.

ATENÇÃO
Leia atentamente o manual dos
defensivos agrícolas e siga rigo-
rosamente as orientações contidas no
mesmo.

Obedeça sempre a legislação vigente no seu
local para a aquisição de defensivos
agrícolas.

2. Cuidados para manusear a máquina
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• Faça a preparação do líquido de aplicação
somente em quantidades suficientes para o
uso.

• Não deixe as embalagens vazias dos
defensivos (caixas, frascos) espalhados pelo
local.

• Faça sempre a limpeza correta no local onde
eventualmente houver derramamento de
produto concentrado. Evite poluir o ambiente,
rios, poços, açudes, tanques, etc.

PERIGO
• Nunca abasteça com combustível enquanto
o motor estiver em funcionamento ou ainda
estiver quente. Isto poderá causar incêndio.

• Não fume durante o abastecimento de
combustível.

Anotações:



• Verifique sempre se há algum tipo de
vazamento de combustível nos tubos ou no
carburador. Troque as peças imediatamente
se notar qualquer anormalidade para evitar
risco de incêndio.

CUIDADO
• Após o abastecimento, feche a tampa do
tanque de combustível com firmeza. Limpe
qualquer vestígio de gasolina derramada.

• Não funcione a máquina em local fechado
ou com pouca ventilação. Os gases
produzidos pelo motor contém um veneno
sem cor e sem cheiro chamado monóxido de
carbono. Se você aspirar este gás, poderá
desmaiar e até morrer.

• Efetuar a verificação e manutenção com o
motor frio, em local plano. Evite o
tombamento da máquina.
3. Durante e após a operação.

PERIGO
• Espere o motor esfriar para cobrir a
máquina com lonas, plástico, etc., para
evitar risco de incêndio.

• Jamais fume durante a mistura do
defensivo agrícola com óleo.

CUIDADO
•  Para evitar acidentes e intoxicação, antes
de iniciar a operação, verifique com cuidado
os seguintes aspectos:

- Verifique o sentido do vento;

- Preste atenção à distância de rios,  lagoas,
casas, etc.

- Preste atenção e evite a aproximação de
pessoas, crianças, animais, etc.

• Não opere a máquina por longo tempo.
Caso venha a se sentir mal, procure um
médico imediatamente.

• Ao terminar o serviço, tome um banho
imediatamente e faça gargarejos com áqua.

• Utiliza roupas, luvas, calçados, etc. novos
ou bem limpos. Evite o contato do veneno
com o corpo.

B. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

 RETRÁTIL

CONJ. BICO

TANQUE DE
COMBUSTÍVEL

CARBURADOR
FILTRO DE AR
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ACENTO DAS
COSTAS

TANQUE

CINTOS

ALAVANCA DO REGISTRO

TORNEIRA
DE SAÍDA

BOTÃO
DE PARADA

BOTÃO DE PARADA

2. Limpeza do filtro de ar:
• Verifique o elemento do filtro de ar a cada
20 horas de uso. Caso haja incidência de
muita poeira, faça a limpeza a cada 10 horas
ou diariamente.

I. MANUTENÇÃO

• Após o termino do trabalho, deve-se
trocar a roupa de serviço por roupa limpa e
providenciar a lavagem da mesma. Tome
um banho, faça gargarejo para não
prejudicar a sua saúde.

1. Limpeza da máquina após o serviço:
• Funcione a máquina com água limpa.
• Faça a drenagem total do tanque através
do plug de drenagem.
• Verifique e faça a limpeza do bico, válvula
de sucção e bico do jato para a mistura do
tanque.

ELEMENTO DE ESPUMA
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3. Para guardar por longo tempo:
• Funcione a máquina com água limpa
conforme item I - 1.
• Retire o plug de drenagem debaixo da
bomba e funcione a máquina por 15
segundos com a válvula de regulagem na
posição de baixa pressão.
NOTA: Nunca funcione por mais de 30
segundos sem água, para não causar danos
à bomba.
• Retire a gasolina do tanque de combustível
e carburador. Caso contrário irá ocorrer mau
funcionamento do motor no próximo uso.

PARTIDA



MODELO
MOTOR - TIPO

CILINDRADA
COMBUSTÍVEL
PARTIDA
SISTEMA DE IGNIÇÃO
ROTAÇÃO MÁXIMA (RPM)

PRESSÃO MÁXIMA
CAPACIDADE DO TANQUE QUÍMICO
TANQUE DE COMBUSTÍVEL
PESO LÍQUIDO
AUTONOMIA APROXIMADA

C. ESPECIFICAÇÕES

2 tempos, refrigerado a ar
25,4 cc
Gasolina comum / óleo (mistura 25 : 1)
Retrátil, retorno automático
Eletronico, sem platinado
10.000
40 bar / 580 lbs
25 litros
0,75 litros
10 Kg.
60 min

D. ACESSÓRIOS PADRÃO
(UMA UNIDADE):

• Conjunto do bico e seus acessórios.
• Sacola de ferramentas c/chave de vela,
  chave de fenda.
• Misturador de gasolina

• Nunca acender fosforo, cigarro, etc.
enquanto estiver abastecendo, para evitar
risco de incêndio.

• Nunca abastecer com o motor em
funcionamento ou se estiver quente.

• Após o abastecimento, apertar
firmemente a tampa do tanque de
combustível e limpar qualquer vestigio de
combustível derramado.

F. PARTIDA DO MOTOR

NOTA: Não funcione a máquina com o tanque
vazio.
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2. Encaixar o conjunto bico no tanque.

E. MONTAGEM / PREPARAÇÃO

1. Efetuar a montagem do conjunto bico e
seus acessórios. Rosquear e apertar
sufucientemente.

NOTA: Não apertar demasiado para não
danificar as roscas da conexão.

3. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

Utilizar gasolina comum com mistura de óleo
2 tempos.
Taxa de mistura:  25 : 1 (25 partes de gasolina
para 1 parte de óleo).

ATENÇÃO
O motor fundirá se funcionar somente com
gasolina.

NOTA:  Prepare a gasolina/mistura na
quantidade suficiente para o uso. Não
guarde a mistura por longo tempo, porque
poderá ter a qualidade alterada.

 

1. Posicionar a alavanca do afogador na
posição ́ fechada´.
2. Acionar o ´Primer´ várias vezes até sair
combustível pelo tubo de retorno.
3. Colocar o afogador na posição "fechado".
NOTA: Não é necessário esta operação
quando o motor estiver aquecido.

G. OPERAÇÃO

1. Escolha a pressão/vazão desejada
acionando a torneira de saída

5. Puxar a corda de partida segurando a
máquina firmemente.
6. Após o funcionamento do motor, retorne o
afogador na posição de "aberto" lentamente.
7. Verifique a saída de líquido pelo bico,
acionando o registro. Caso afirmativo, pare
esta operação.
8. Aquecer o motor durante 5 minutos com
a valvula de regulagem na posição "1" (baixa
pressão).
NOTA: Não puxe a corda de partida
totalmente. Puxe-a mais ou menos 3/4 do seu
comprimento e deixe a mesma retornar
vagarosamente.

4. Mantenha a alavanca do acelerador para
baixo.

ALAVANCA
DO AFOGADOR

2. Coloque o pulverizador nas costas e ajuste
o cinto. Fixando-o bem.

3. Acelere o motor e acione o registro para
iniciar a operação.
NOTA: Quando a pulverização não for normal,
verifique a condição do bico. Limpe e troque
por outro se necessário.
Quando a rotação do motor disparar
repentinamente, pare-o imediatamente, pois
é sinal de que acabou o líquido no tanque.

H. PARADA

1. Retorne a válvula de registro para a
posição de "parada".
2. Coloque a alavanca do acelerador na
posição de baixa rotação e acione o botão
de parada.

5

MANÍPULO
DE PARTIDA

REGULADOR DE PRESSÃO

REGISTRO

GSH260A

BOMBA
MANUAL


