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(Este manual é uma tradução do Manual Original.) 

 
 

Atenção 

Antes de utilizar as nossas motosserras, leia 
este manual com atenção de modo a 
compreender a utilização devida do seu 
aparelho. 
Mantenha este manual à mão. 

 
 

AVISO 

Leia e siga todas as precauções de segurança 
no manual de instruções. O não-cumprimento 
das instruções poderá resultar em lesões 
corporais graves. 

TIJARDIM, Equipamentos de Jardim, Lda 
Zona Industrial de Mamodeiro, Lote 18, 
3810 - 783 Aveiro, 
Portugal 
 



 2 

CONTEÚDOS 
A SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR 
As instruções contidas nos avisos nestes manual, marcadas com um símbolo, 
referem-se a pontos críticos que devem ser considerados de modo a evitar possíveis 
lesões corporais graves e, por este motivo, pedimos-lhe que leia todas as instruções 
atentamente e que as siga na íntegra. 
■ NOTAS SOBRE OS TIPOS DE AVISOS NESTE MANUAL  
 AVISO  
Esta marca indica as instruções que deverão ser seguidas de modo a evitar acidentes 
que poderão resultar em lesões corporais graves ou na morte. 
IMPORTANTE  
Esta marca indica as instruções que deverão ser seguidas, caso contrário resultará 
em falhas mecânicas, ruturas ou danos. 
NOTA  
Esta marca indica dicas de instruções úteis para a utilização do produto. 
1. LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS ……..………………………………………………... 3 
2. DEFINIÇÕES DOS SÍMBOLOS ……………………………………………………. 4 
3. SÍMBOLOS NA MÁQUINA ………………………………………………………….. 5 
4. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA ………………………………………………… 6 
5. INSTALAÇÃO DA BARRA-GUIA E DA MOTOSSERRA …...…………………… 14 
6. COMBUSTÍVEL E ÓLEO DAS CORREIAS …………………………………... 16 
7. MOTOR DE FUNCIONAMENTO ……………………………………………….... 17 
8. SERRAGEM ……………………………………………………………………….. 22 
9. MANUTENÇÃO …………………………………………………………………… 25 
10. MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA E DA BARRA-GUIA ……………………. 28 
11. ESPECIFICAÇÕES DA ZM4610 (45.6cc) ……………………………………… 29 
12. ESPECIFICAÇÕES DA ZM5010 (49.8cc) ……………………………………… 31 
13. ESPECIFICAÇÕES DA ZM5410 (54.0cc) ……………………………………… 33 
Esta ferramenta consiste numa motosserra a gasolina e foi concebida apenas para utilização por um utilizador e para 

trabalhos florestais. Esta ferramenta foi concebida apenas para ser utilizada com a mão direita na pega traseira e com a 

mão esquerda na pega frontal. O utilizador deverá ler e compreender os requisitos de segurança no manual de 

instruções e utilizar o equipamento protetor individual (EPI) adequado antes de usar esta ferramenta. 

Esta ferramenta não foi concebida para o corte de materiais indesejados, tal como borracha, pedra, metais ou produtos 

de madeira com objetos estranhos (por exemplo, pregos ou parafusos). 

AVISO! Esta ferramenta elétrica cria um campo eletromagnético durante a sua utilização. Este campo poderá, sob 

certas circunstâncias, interferir com implantes médicos ativos ou passivos. De modo a reduzir o risco de lesão grave ou 

fatal, recomendamos que indivíduos com implantes médicos consultem o seu médico e o fabricante do implante antes 

de utilizar esta máquina. 
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1. LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS 
1. Proteção frontal 
2. Puxador de arranque 
3. Filtro de ar 
4. Puxador de bloqueio 
5. Engate de aceleração 
6. Pega direita 
7. Alavanca de aceleração 
8. Interruptor 
9. Tanque de combustível 
10. Tanque de óleo 
11. Pega esquerda 
12. Motosserra 
13. Barra-guia 
14. Proteção da barra-guia 
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2. DEFINIÇÕES DOS SÍMBOLOS DE SEGURANÇA 
 

 

 
ESTE SÍMBOLO INDICA UM PERIGO OU AVISO. 

 

 
PERIGO: ATENÇÃO AO RECUO. 

 

 
EVITE O CONTACTO COM A PONTA DA BARRA. 

 

 
O APARELHO DE PONTA DE PROTEÇÃO NA 
PONTA DA BARRA EVITA O RECUO. 

 

 
LEIA OS DOCUMENTOS DO SEU PRODUTO. 

 

 
UTILIZE APARELHOS DE PROTEÇÃO AUDITIVA E 
OCULAR. 

 

 
NÃO UTILIZE APENAS COM UMA MÃO. 

 

 
SEGURE DEVIDAMENTE COM AMBAS AS MÃOS. 

 

 
LINHA DIAGONAL SOBRE UM SÍMBOLO: 
"PROIBIDO" OU "A EVITAR". 

 
 IMPORTANTE  
Se um autocolante de aviso descolar, se manchar ou se tornar impossível de ler, 
deverá contactar o distribuidor através do qual adquiriu o produto para encomendar 
novos autocolantes e colá-los nos locais requeridos. 
 AVISO  
Nunca remodele o produto. Não ofereceremos uma garantia sob a máquina se utilizar 
o produto remodelado ou não cumprir com a utilização devida descrita no manual. 
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3. SÍMBOLOS NA MÁQUINA 
 

 
Para uma utilização e manutenção segura, certos símbolos 
são gravados a relevo na máquina. De acordo com estas 
indicações, tenha cuidado para não cometer um erro. 
(a) A porta para reabastecer a “GASOLINA MISTA” 

Posição: tampa do tanque de combustível 
 

(b) A porta para reabastecer o “ÓLEO DAS CORREIAS” 
Posição: tampa do óleo 

 
(c) Indicação relativa ao interruptor 

Se girar o interruptor para “O” (STOP), o motor para. 
Posição: parte esquerda traseira do aparelho 
 

(d) Indicação relativa ao bloqueio 
Se puxar o puxador de bloqueio, o bloqueio fecha-se. 
Posição: parte direita traseira do aparelho 
 

(e) Indicação relativa ao ajuste do óleo das correias 
Na direção de “MIN”, o fluxo de óleo diminui. 
Na direção de “MAX”, o fluxo de óleo aumenta. 
Posição: botão do lado da embraiagem 
 

(f)   Posição da agulha-H 
Posição da agulha-L 
Posição do parafuso de ajuste de inatividade 
Posição: parte esquerda traseira do aparelho 
 

(g) Freio da correia 
Avanço: a correia trava 
Recuo: a correia é solta 
 

(h) Pega de arranque do aparelho 
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4. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 
 

■ ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA 
a. Leia este manual de utilizador atentamente de 

modo a compreender como utilizar este aparelho 
corretamente. 

b. Nunca deverá utilizar este produto sob a influência 
de álcool, quando sofrer de exaustão, falta de sono 
ou sonolência devido à toma de medicação para 
constipações ou em qualquer outra altura em que 
exista a possibilidade do seu juízo ser afetado ou de 
incapacidade de utilizar a máquina corretamente e 
de modo seguro. 

c. Evite utilizar o aparelho no interior. Os gases de 
exaustão contêm monóxido de carbono nocivo. 

d. Nunca utilize o produto em circunstâncias descritas 
em seguida: 
1. Quando o solo estiver escorregadio ou no caso 

de outras circunstâncias que possam 
impossibilitar a adoção de uma postura estável. 

2. De noite, em alturas de nevoeiro denso ou em 
quaisquer outras alturas em que o seu campo de 
visão esteja limitado ou seja difícil obter uma 
visão clara da área. 

3. Durante tempestades de chuva, trovoadas, 
ventos fortes ou vendavais ou quaisquer outras 
alturas nas quais as condições meteorológicas 
tornem a utilização deste produto perigosa. 

e. Quando utilizar este produto pela primeira vez, 
antes de começar realmente a trabalhar, aprenda 
a manuseá-lo com um operador qualificado. 
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4. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA (continuação) 
 
f. A falta de sono, o cansaço ou a exaustão física resultam numa capacidade de 
concentração reduzida, o que conduzirá a acidentes e lesões. Limite o tempo de 
utilização contínua da máquina para cerca de 10 minutos por sessão e faça uma 
pausa de 10-20 minutos entre sessões de trabalho. Tente ainda que o total de trabalho 
realizado num único dia contabilize 2 horas ou menos. 
g. Assegure-se de que mantém este manual à mão, de modo a que o possa consultar 
posteriormente sempre que resulte necessário. 
h. Assegure-se sempre de que inclui este manual quando vender, alugar ou de outro 
modo transferir a posse deste produto. 
i. Nunca permita que as crianças, ou qualquer outro indivíduo incapaz de 
compreender na íntegra as instruções deste manual, utilizem o produto. 
 
■ EQUIPAMENTO E VESTUÁRIO DE TRABALHO  
a. Quando utilizar o produto, deverá utilizar o vestuário e 
o equipamento protetor adequado, como se segue: 

(1) Capacete 
(2) Óculos de proteção e protetor facial  
(3) Luvas de trabalho grossas 
(4) Botas de trabalho antiderrapantes  
(5) Proteções auditivas 

b. E deverá levar consigo: 
1. As ferramentas e ficheiros anexados. 
2. A reserva de combustível e óleo das correias 

apropriada. 
3. Objetos para delimitar a sua área de trabalho 

(corda, sinais de aviso). 
4. Apito (para colaboração ou emergência). 
5. Machado ou serra (para a remoção de 

obstáculos). 
c. Nunca utilize o produto quando usar calças com bainhas 
largas, sandálias ou quando estiver descalço. 
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4. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA (continuação) 
■ AVISO RELATIVO AO MANUSEAMENTO DE COMBUSTÍVEL 
a. O motor deste produto foi concebido para funcionar com combustível misto, o qual 
contém gasolina altamente inflamável. Nunca armazene recipientes de combustível 
ou reabasteça o tanque de combustível num local onde se encontrem caldeiras, 
fornos, lenha, faíscas elétricas, faíscas de soldadura ou qualquer outra fonte de calor 
ou fogo que possa atear fogo ao combustível. 
b. Fumar enquanto utiliza o produto ou reabastece o seu tanque de combustível é 
extremamente perigoso. Certifique-se sempre de que mantém os cigarros acesos 
longe do produto. 
c. Quando reabastecer o tanque, desligue sempre o motor e olhe em seu redor de 
modo a certificar-se de que não existem faíscas ou chamas abertas antes de 
reabastecer. 
d. Se ocorrer algum derramamento durante o reabastecimento, utilize um pano seco 
para limpar o derrame antes de ligar o motor novamente. 
e. Após reabastecer, aperte bem a tampa do combustível no tanque e transporte o 
produto para 3m de distância do local de reabastecimento antes de ligar o motor. 
NOTA: Se o combustível ou o produto se incendiar, apague o fogo com um extintor de 
pó seco. 
 
■ ANTES DE LIGAR O MOTOR 
Verifique o local de trabalho, o objeto cortante e direção de corte. Se existir qualquer 
obstáculo, remova-o. 
Nunca comece a cortar até ter uma área de trabalho limpa, uma posição segura e um 
caminho de fuga de queda de árvores planeado. 
Tome cuidado e mantenha os observadores e os animais longe da área de trabalho 
cujo diâmetro é 2,5 vezes o objeto de corte. 
Verifique a existência de peças gastas, soltas ou danificadas na máquina. Nunca 
utilize a máquina se estiver danificada, incorretamente ajusta ou não completamente 
ou seguramente montada. Certifique-se de que a motosserra para de se mover 
quando o gatilho do controlo de aceleração é solto. 
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4. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA (continuação) 
■QUANDO LIGAR O MOTOR  
Assegure-se de que a proteção frontal não está danificada e 
que não se observam quaisquer defeitos visíveis, tais como 
fissuras. 
Solte o freio da correia ao puxar a proteção frontal em direção 
à pega frontal. 
Segure sempre a máquina firmemente com ambas as mãos 
quando ligar o motor. Adote um aperto firme com o polegar e 
com os dedos envoltos nas pegas. 
Mantenha todas as partes do seu corpo longe da máquina 
quando o motor estiver em funcionamento. 
Antes de ligar o motor, certifique-se de que a motosserra não 
está em contacto com qualquer objeto. 
■UTILIZAÇÃO 
Segure a motosserra com a mão direita na pega traseira e 
com a mão esquerda na pega frontal. Se a ferramenta for 
manuseada na posição reversa, o risco de lesão aumentará. 

Utilize sempre o amortecedor perfurante para inserir o tronco ou árvore como ponto de 
alavancagem enquanto corta. Tal poderá assegurar a sua segurança e diminuir a carga 
e vibração de trabalho. 
Mantenha as pegas secas, limpas e desprovidas de óleos ou combustível. 
Nunca toque no silenciador, na tomada ou outras peças metálicas do motor enquanto 
este estiver em funcionamento ou imediatamente após a sua paragem. Tal poderá 
resultar em queimaduras graves ou em choque elétrico. 
Tome cuidado quando cortar arbustos e brotos pequenos pois o material fino poderá 
prender-se na motosserra, ser projetado na sua direção ou fazê-lo perder o equilíbrio. 
Quando cortar um ramo sobre pressão, tome atenção ao recuo para que não seja 
atingido quando a tensão nas fibras da madeira for libertada. 
Verifique que a árvore não tem ramos mortos que possam cair durante o abate. 
Desligue sempre o motor antes de pousar a máquina. 
Aviso 
Os regulamentos nacionais que restringem a utilização da motosserra pelo utilizador devem ser cumpridos. 

A utilização prolongada deste produto expõe o utilizador a vibrações e poderá causar a doença do “dedo branco”. De modo a reduzir o risco, 

utilize luvas e mantenha as mãos quentes. Se observar sintomas de “dedo branco”, consulte o seu médico imediatamente. Os sintomas 

incluem: dormência, perda de sensação, formigueiro, alfinetadas, dor, perda de força, alteração na cor ou estado da pele. Estes sintomas 

surgem normalmente nos dedos, mãos e pulsos. O risco aumenta em temperaturas baixas. Recomenda-se a inspeção diária antes da 

utilização e após a queda ou outros impactos de modo a evitar danos e efeitos significativos. 
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4. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA (continuação) 
 
■PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA O RECUO 
 
 AVISO  
AVISO: O recuo poderá ocorrer quando a ponta ou a extremidade da barra-guia 
toca num objeto ou quando a madeira se aproxima e aperta a motosserra durante 
o corte. Em certos casos, o contacto com a extremidade poderá causar a reação 
inversa de recuo, impelindo a barra-guia para cima, em direção ao utilizador. O 
aperto da motosserra no topo da barra-guia poderá impelir a barra-guia 
rapidamente na direção do utilizador. Ambas estas reações poderão causar a 
perda de controlo da motosserra, o que poderá resultar em lesões corporais 
graves. Não se baseie unicamente nos dispositivos de segurança incluídos na 
sua serra. Como utilizador de uma motosserra, deverá seguir certos passos para 
manter as suas tarefas de corte livres de acidentes e lesões. 
 

• Com uma compreensão básica do recuo, poderá reduzir ou eliminar o 
elemento de surpresa. A surpresa contribui para os acidentes; 

• Mantenha um aperto firme na serra com ambas as mãos, a mão direita 
na pega traseira e a esquerda na pega frontal, quando o aparelho 
estiver ligado. Adote um aperto firme com os polegares e dedos 
envoltos nas pegas da motosserra. Um aperto firme ajudará a reduzir o 
recuo e manter o controlo da serra. Não a solte; 

• Assegure-se de que área na qual efetua o corte está desprovida de 
obstruções. Não permita que a ponta da barra-guia entre em contacto 
com troncos, ramos ou quaisquer outras obstruções que possam ser 
atingidas enquanto utiliza a serra; 

• Corte a velocidades do motor elevadas; 
• Não se estique demasiado ou corte acima da altura do ombro; 
• Siga as instruções de afiamento e manutenção do fabricante para a 

motosserra; 
• Utilize apenas as barras e correias suplementes especificadas pelo 

fabricante ou equivalente. 
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4. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA (continuação) 
■MANUTENÇÃO 
De modo a manter o seu produto em condições de trabalho adequadas, efetue as 
operações de manutenção e verificação descritas no manual em intervalos regulares. 
Certifique-se sempre que desliga o motor antes de realizar quaisquer procedimentos de 
manutenção ou verificação. 

AVISO  
As peças metálicas atingem temperaturas elevadas imediatamente após a 
paragem do motor. Deixe toda a manutenção de peças que não as listadas 
no Manual do Utilizador para o seu distribuidor competente. 

■TRANSPORTE 
Transporte sempre o aparelho com o motor desligado, a barra-guia coberta com o 
protetor e o silenciador afastado do corpo. 
■ ARMAZENAMENTO 
AVISO: Pare o motor e permita que este arrefeça, protegendo a unidade antes de a 
armazenar ou transportar num veículo. Armazene o aparelho e o combustível num local 
no qual os vapores do combustível não atinjam faíscas ou chamas abertas de caldeiras, 
motores elétricos ou interruptores, fornalhas, etc. 
Armazene o aparelho com todas as proteções colocadas. Posicione-o de modo a que 
os objetos afiados não possam acidentalmente ferir os transeuntes. Armazene o 
aparelho fora do alcance das crianças. 
Antes de armazenar, retire todo o combustível do aparelho. Ligue o motor e permita que 
este arranque até parar. 
Limpe o aparelho antes de o armazenar. Tenha especial cuidado com a área de entrada 
de ar, mantendo-a livre de resíduos. Utilize um detergente suave e uma esponja para 
limpar as superfícies plásticas. 
Não armazene o aparelho ou o combustível numa área fechada na qual os vapores do 
combustível possam atingir faíscas ou chamas abertas de caldeiras, motores elétricos 
ou interruptores, fornalhas, etc. 
Armazene-o numa área seca fora do alcance das crianças. 
NOTA: É importante que evite que se formem depósitos nas peças do sistema de 
combustível, tais como no carburador, filtro de combustível, mangueira do combustível 
ou tanque durante o armazenamento. Os combustíveis misturados com álcool (gasóleo 
ou que utilizem etanol ou metanol) poderão atrair humidade o que causará a separação 
do combustível e a formação de ácidos durante o armazenamento. O gás acídico 
poderá danificar o motor. 

Aperte a tampa do tanque de óleo e combustível para evitar a perda de óleo e 
combustível durante o transporte. 
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4. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA (continuação) 
AVISO OUTRAS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 
• Não utilize a motosserra com uma mão! O manuseamento com apenas 

uma mão poderá resultar em lesões graves para o utilizador, assistentes, 
observadores ou qualquer combinação destes indivíduos. A motosserra 
deverá ser utilizada com as suas mãos. 

• A fadiga causa o descuido. Tome especial atenção antes dos períodos de 
descanso e antes da conclusão do seu turno. Não utilize a motosserra 
quando se sentir cansado. 

• O equipamento protetor individual requerido pelas suas organizações de 
segurança, pelos regulamentos governamentais ou pelo seu empregador 
deverão ser utilizados; caso contrário, deverão ser usadas roupas justas, 
proteção ocular, calçado e luvas de segurança, proteções de pernas e 
proteção auditivas. Nota: o equipamento protetor individual deverá cumprir 
os requisitos das Normas aplicáveis. 

• Utilize calçado de segurança, roupas justas, luvas protetoras e dispositivos 
de proteção ocular, auditiva e facial. 

• Tenha cuidado quando manusear combustível. Mova a motosserra pelo 
menos a 3 metros do ponto de combustível antes de ligar o motor. 

• Não permita que outros indivíduos se aproximem da motosserra quando a 
ligar ou utilizar para cortar. Mantenha os observadores e os animais fora 
da área de trabalho. 

• Não comece a cortar até dispor de uma área de trabalho limpa, uma 
posição segura e um caminho de fuga de queda de árvores planeado. 

• Mantenha todas as partes do corpo afastadas da motosserra quando o 
motor estiver em funcionamento. 

• Antes de ligar o motor, certifique-se de que a motosserra não está em 
contacto com qualquer objeto. 

• Transporte a motosserra com o motor parado, a barra-guia e a motosserra 
para trás e o silenciador afastado do seu corpo. 

• Não utilize uma motosserra que esteja danificada, incorretamente ajustada 
ou não completamente e seguramente montada. Certifique-se de que a 
motosserra para de se mover quando o gatilho do controlo de aceleração 
é solto. 

• Desligue o motor antes de pousar a motosserra. 
• Antes de reabastecer, realizar a manutenção ou transportar a sua 

motosserra, desligue o motor. De modo a evitar incêndios, reinicie a sua 
motosserra pelo menos a 3 metros da área de abastecimento. 

• Tome especial cuidado quando cortar arbustos e brotos pequenos pois o 
material fino poderá prender-se na motosserra, ser projetado na sua direção 
ou fazê-lo perder o equilíbrio. 

• Quando cortar um ramo sobre pressão, tome atenção ao recuo para que não 
seja atingido quando a tensão nas fibras da madeira for libertada. 

• Mantenha as pegas secas, limpas e desprovidas de óleo ou combustível. 
• Utilize a motosserra apenas em áreas bem ventiladas. 
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4. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA (continuação) 
• Não utilize a motosserra numa árvore, salvo se especificamente 

qualificado para tal. 
• Toda a manutenção da manutenção, salvo dos itens listados no manual de 

instruções, deverá ser realizada por pessoal de manutenção de 
motosserras competente. (Por exemplo, se forem usadas ferramentas 
inapropriadas para remoção do volante ou para segurar o volante de 
modo a remover a embraiagem, poderão ocorrer danos estruturais no 
volante o que, consequentemente, poderá causar a sua rutura). 

• Quando transportar a sua motosserra, utilize a proteção da barra-guia 
adequada. 

• Quando utilizar a motosserra, deverá ter disponível um extintor. 
• Quando realizar operações de abate, mantenha uma distância de duas 

árvores dos outros trabalhadores. 
• Planeie o seu trabalho, assegure-se de que dispõe de uma área de 

trabalho livre de obstáculos e, no caso de abate, de pelo menos um 
caminho de fuga de queda de árvores. 

• Siga as instruções no manual do utilizador para ligar a motosserra e 
controle-a com um aperto firme em ambas as pegas. Mantenha as pegas 
secas, limpas e desprovidas de óleo. Nunca deverá transportar uma 
motosserra com o motor ligado. 

• Quando transportar a motosserra, utilize as proteções de transporte 
adequadas disponíveis para a barra-guia e para a motosserra. 

• Não utilize uma motosserra que esteja danificada, incorretamente ajustada 
ou não completamente e seguramente montada. Certifique-se de que a 
motosserra para de se mover quando o gatilho do controlo de aceleração 
é solto. Nunca ajuste a barra-guia ou a motosserra com o motor ligado. 

• Cuidado com o envenenamento por monóxido de carbono. Utilize apenas 
a motosserra em áreas bem-ventiladas. 

• Não tente realizar uma operação de desbaste ou poda numa árvore de pé, 
salvo se especificamente qualificado para tal.  

• Tenha cuidado com o recuo. Este consiste no movimento ascendente da 
barra-guia que ocorre quando a ponta da barra-guia entra em contacto 
com um objeto. O recuo pode causar a perda de controlo da motosserra.   

• Uma motosserra deverá ser utilizada com as duas mãos. A utilização com 
apenas uma mão poderá causar lesões graves para o utilizador, 
assistentes e/ou observadores. 

• Quando transportar uma motosserra com o motor ligado, engate o freio da 
correia. 

• Permita que a motosserra arrefeça antes de a reabastecer e não fume. 
• Não permita que outros indivíduos ou animais se aproximem da 

motosserra ligada ou da árvore que está a ser cortada. 
• Tome especial cuidado quando cortar arbustos e brotos pequenos pois o 

material fino poderá prender-se na motosserra e ser projetado na sua 
direção.  

• Quando cortar um ramo sob tenção, cuidado com o recuo. 
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5. INSTALAÇÃO DA BARRA-GUIA E DA MOTOSSERRA 
 

O kit da motosserra padrão contém os seguintes itens, 
tal como ilustrado (F1) 
(1) Fonte de alimentação 
(2) Proteção da barra 
(3) Barra-guia 
(4) Motosserra 
(5) Chave de velas 
(6) Chave de fendas para ajuste do carburador 
(7) Ponta e parafusos de montagem 

Abra a caixa e instale a barra guia e a motosserra na 
fonte de alimentação, do seguinte modo: 
Remova o amortecedor perfurante. 
Solte as duas roscas (1) e o amortecedor perfurante 
será removido. 
Instale o amortecedor perfurante. 
Coloque o amortecedor perfurante na posição 
demonstrada na figura, aperte as duas rocas (1). O 
amortecedor ficará fixo nessa posição. 
 
AVISO 
A motosserra tem pontas muito afiadas. Para sua 
segurança, utilize luvas protetores grossas. 
1. Puxe a proteção em direção à pega frontal para 

verificar se o freio da correia está desligado. 
2. Solte as rocas e remova a tampa da correia. 
3. Instale a ponta anexada à fonte de alimentação. 
4. Engrene a correia na roda dentada e enquanto 

ajusta a motosserra em volta da barra-guia, 
monte a barra-guia na fonte de alimentação. 
Ajuste a posição da rosca da tensão de correia na 
tampa da correia para o orifício inferior da 
barra-guia (F2). 

(8) Orifício 
(9) Rosca de tensão  
(10) Tampa da correia 

 

Roscas (1) 

Amortecedor 

perfurante 
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5. INSTALAÇÃO DA BARRA-GUIA E DA MOTOSSERRA (continuação) 
 
 

 NOTA  
Preste atenção à direção correta da motosserra 
(F3). 
(1) Direção do Movimento 
 
5. Encaixe a tampa da correia na fonte de 

alimentação e aperte as roscas até estarem bem 
firmes. 

6. Enquanto segura a ponta da barra, ajuste a 
tensão da correia ao rodar o parafuso de tensão 
até as correias tocarem no fundo da calha da 
barra (F4). 

7. Aperte as roscas de modo seguro com a ponta 
da barra voltada para cima (12-15 N.m). Então, 
verifique a rotação fluída e a correta tensão da 
correia enquanto a move à mão. Se necessário, 
reajuste com a tampa da correia solta. 

8. Aperte o parafuso de tensão.  
 

(2) Soltar 
(3) Apertar 
(4) Parafuso de tensão 

 
 NOTA  
Uma nova correia aumentará o seu comprimento 
no início da utilização. Verifique e ajuste a tensão 
frequentemente pois uma correia solta pode 
descarrilar e causar o rápido desgaste desta peça e 
da barra-guia. 
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6. COMBUSTÍVEL E ÓLEO DAS CORREIAS 
■ COMBUSTÍVEL 

Misture gasolina de grau normal (com ou sem 
chumbo, sem álcool) e um óleo de motor de 
qualidade comprovada para o arrefecimento dos 
motores de dois ciclos. 
Óleo do motor: recomenda-se a utilização dos 
lubrificantes JASO 2T FC ou superiores. 
Proporção de mistura recomendada: 
Condição da Gasolina: Óleo 
Até 20 horas de utilização: 25:1 
Após 20 horas de utilização: 40:1 
Quadro de Mistura 50 
Litros de gasolina       1     2    3    4    5   
Ml. de óleo de 2 ciclos  25    50   75   100  125 

 
 AVISO  
Mantenha as chamas abertas longe da área na qual o 
combustível é manuseado ou armazenado. 
Misture e armazene o combustível apenas em 
contentores de gasolina aprovados. 
NOTA 
A maioria dos problemas nos motores são causados, 
direta ou indiretamente, pelo combustível utilizado na 
máquina. Tome especial cuidado para não misturar 
um óleo de motor para motores de 4 ciclos. 
 
■ ÓLEO DAS CORREIAS 
Utilize o óleo para o motor SAE #10W-30 durante 
todo o ano ou o SAE #30~#40 no verão e o SAE #20 
no inverno. 
NOTA 
Não utilize óleo gasto ou regenerado que possam 
causar danos na bomba de óleo. 
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7. MOTOR DE FUNCIONAMENTO 
 
■ MOTOR DE ARRANQUE 
1. Encha os tanques de combustível e de óleo das correias, 
respetivamente, e aperte bem as tampas (F7). 
2. Gire o interruptor para a posição “I” (F8). 
3. Puxe o puxador de bloqueio para a posição fechada (F10). 
4. Após ouvir o som de funcionamento do motor, arranque o motor. 
Empurre o botão de aceleração lateral e solte a alavanca de 
aceleração para a manter na posição de arranque. Arranque 
novamente o motor (F9). 

                                (1) Óleo das correias  
(2) Combustível 
(3) Interruptor 
(5) Alavanca de aceleração  
(6) Engate de aceleração 
(7) Puxador de bloqueio 

 
 NOTA   
Quando reiniciar, imediatamente após parar o motor, deixe o 
puxador de bloqueio na posição aberta. 
5. Enquanto segura o aparelho de modo seguro no chão, puxe a 
corda de arranque vigorosamente (F11). 
 
 AVISO  
Não arranque o motor enquanto segura a motosserra com uma 
mão. A motosserra poderá tocar no seu corpo. É muito perigoso. 
6. Quando o motor é ligado, empurre o puxador de bloqueio e 
puxe o arranque novamente para arrancar o motor. 
7. Permita que o motor aqueça com a alavanca de aceleração 
ligeiramente puxada. 
 
AVISO  
Afaste-se da motosserra quando esta começar a girar após o 
arranque do motor. 
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7. MOTOR DE FUNCIONAMENTO (continuação) 
 
■ VERIFICAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÓLEO 
Após ligar o motor, rode a correia a uma velocidade 
média e verifique se o óleo das correias é espalhado, 
tal como demonstrado na figura (F12). 
(1) Óleo das correias 
O fluxo do óleo das correias pode ser alterado ao 
inserir uma chave de fendas no orifício no fundo da 
embraiagem. Ajuste de acordo com as suas 
condições de trabalho (F13). 
(1) Ajuste 
 NOTA  
O tanque do óleo deverá ficar quase vazio quando o 
combustível estiver quase gasto. Certifique-se de 
que reabastece o tanque de óleo de cada vez que 
reabastece o aparelho. 
 
■ AJUSTAR O CARBURADOR (F14) 
O carburador no seu aparelho foi ajustado pela 
fábrica e poderá requerer uma regularização devido 
à mudança das condições de funcionamento. 
Antes de ajustar o carburador, certifique-se de que 
os filtros de ar/combustível fornecidos estão limpos e 
que o óleo misturado devidamente está fresco. 
Quando ajustar, siga os seguintes passos: 
 NOTA  
Certifique-se de que ajusta o carburador com a 
correia fixa. 
1. Pare o motor e aparafuse as agulhas H e L até 

estas pararem. Nunca force. Gire-as a 
quantidade de vezes abaixo indicadas: 
Agulha-H:  1⅜ 
Agulha-L:  1¼ 

2. Arranque o motor e permita que este aqueça a 
meia-aceleração. 

3. Gire lentamente a agulha-L no sentido dos 
ponteiros do relógio até alcançar uma posição 
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7. MOTOR DE FUNCIONAMENTO (continuação) 
na qual a velocidade de inatividade esteja no máximo e 
então coloque a agulha novamente a um quarto (1/4) da 
rotação contrária aos ponteiros do relógio. 
4. Gire o parafuso de ajuste de inatividade (T) no sentido 
contrário aos ponteiros do relógio de modo a que as 
correias não girem. Se a velocidade de inatividade for 
demasiado lenta, rode o parafuso no sentido dos ponteiros 
do relógio. 
5. Faça um corte de teste e ajuste a agulha-H para uma 
melhor potência de corte, não para a velocidade máxima. 
(1) Agulha-L 
(2) Agulha-H 
(3) Parafuso de ajuste de inatividade 

 
• MECANISMO ANTI CONGELAMENTO DO CARBURADOR 
A utilização da motosserra em temperaturas de 0-5ºC em alturas de humidade 
elevada pode resultar na formação de gelo no carburador e, consequentemente, tal 
poderá causar a redução da potência ou o funcionamento adequado do motor. 
Deste modo, este produto foi concebido com uma saída de ventilação na parte 
traseira da tampa do filtro de ar, de modo a permitir que o ar quente entre no motor e 
evitar assim a formação de gelo. 
Sob circunstâncias normais, o produto deverá ser utilizado no modo de funcionamento 
normal, ou seja, do modo configurado aquando do envio. 
No entanto, quando ocorre a possibilidade de formação de gelo, o aparelho pode ser 
configurado para funcionar no modo de anti congelamento antes da utilização (F15). 
 
• COMO ALTERNAR ENTRE MODOS DE FUNCIONAMENTO (F15) 
1. Gire o interruptor do motor para desligar o motor. 
2. Remova a tampa do filtro de ar da tampa do cilindro. 
3. Solte o parafuso e remova o ecrã na parte traseira da tampa do filtro de ar. 
4. Volte a fixar o parafuso direito no lado esquerdo para que a placa de anti 

congelamento esteja à direita. 
Reinstale a tampa. 
(1) Tampa do filtro de ar 
(2) Placa de anti congelamento 
(3) Parafuso 
(4) Modo de funcionamento normal 
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7. MOTOR DE FUNCIONAMENTO (continuação) 
(5) Modo de anti congelamento 
(6) Ecrã  

    
 AVISO  
A continuação da utilização do produto no modo de anti congelamento mesmo no 
caso de subida da temperatura e retorno ao normal poderá resultar na falha de 
arranque do motor ou falha no funcionamento do mesmo a uma velocidade normal e, 
por este motivo, deverá sempre retornar o aparelho ao modo de funcionamento 
normal quando não existir perigo de formação de gelo. 
Quando utilizar a serra no modo de anti congelamento, verifique frequentemente o 
ecrã e mantenha-o livre de serrim. 
 NOTA  
Se utilizar o aparelho quando estiver a nevar, a Komatsu Zenoah recomenda que 
utilize também o protetor de neve eficiente na prevenção de congelamento do filtro de 
ar (ex., o protetor de neve Z2881-98610 vendido em separado) (F16). 

    (1) Protetor de neve 
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7. MOTOR DE FUNCIONAMENTO (continuação) 
 

• FREIO DA CORREIA 
Esta máquina está equipada com um freio automático 
para parar a rotação da motosserra após a ocorrência 
de recuo durante a operação de corte. O freio é 
automaticamente ativado pela força da inércia que 
atua sobre o peso na proteção frontal. 
Este freio pode ser ativado manualmente com a 
proteção frontal voltada para baixo para a barra-guia. 
Para soltar o freio, puxe a proteção frontal em direção 
à pega frontal até ouvir um clique. 
 CUIDADO  
Certifique-se de que confirma o funcionamento do 
freio durante a inspeção diária. 
Como confirmar: 
(1) Desligue o motor. 
(2) Segure a motosserra na horizontal, solte a mão da 
pega frontal, bata com a ponta da barra-guia num 
cepo ou pedaço de madeira e confirme o a travagem. 
O nível de funcionamento varia de acordo com o 
tamanho da barra (F18). 
No caso de travagem ineficiente, solicite uma 
inspeção e reparação ao seu distribuidor. O motor, se 
mantido em rotação a alta velocidade com o freio 
engatado, aquecerá a embraiagem, causando falhas. 
Quando o freio é ativado em funcionamento, solte 
imediatamente os dedos da alavanca de velocidade e 
mantenha o motor inativo. 
 
■ PARAGEM DO MOTOR 
1. Solte a alavanca de velocidade para permitir a 
inatividade do motor durante alguns minutos. 
Coloque o interruptor na posição “O” (STOP) (F19). 
(1) Interruptor 
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8. SERRAGEM 
 AVISO  
Antes de proceder com o seu trabalho, leia as secções das “INSTRUÇÕES DE 
SEGURANÇA” e das “PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA”. Recomendamos que, em 
primeira instância, pratique a serragem em troncos fáceis. Tal ajudará também a 
familiarizar-se com o seu aparelho. 
Siga sempre os regulamentos de segurança. A motosserra deverá ser apenas 
utilizada para o corte de madeira. Proíbe-se o corte de outros materiais. A vibração e o 
recuo variam de acordo com os diferentes materiais e os requisitos dos regulamentos 
de segurança não serão respeitados. Não utilize a motosserra como alavanca para a 
elevação, movimentação ou divisão de objetos. Não a prenda em bancadas fixas. 
Proíbe-se o anexo de ferramentas e aplicações não especificadas pelo fabricante. 
Não precisa forçar a serra na corte. Aplique apenas uma ligeira pressão enquanto 
utiliza o motor em velocidade plena. 
Quando a motosserra se prende no corte, não tente soltá-la através da força, mas 
utilize uma cunha ou alavanca para abrir o caminho. 
 
• PROTEÇÃO CONTRA O RECUO (F21) 
Esta serra está equipada com um freio de correia que parará a correia no caso de 
recuo, caso funcione devidamente. Deverá verificar o funcionamento do freio antes de 
cada utilização ao rodar a serra a alta velocidade durante 1-2 segundos e empurrando 
a proteção frontal para a frente. 
A correia parará imediatamente com o motor em alta velocidade; se a correia parar 
lentamente ou não parar, substitua a correia e a embraiagem antes de utilizar. 
É extremamente importante que verifique o devido funcionamento do freio da correia 
antes de cada utilização e que a correia esteja afiada para manter o nível de 
segurança contra recuos da serra. A remoção dos dispositivos de segurança, a 
manutenção inadequada ou a substituição incorreta da barra ou correia pode 
aumentar o risco de lesão corporal grave devido ao recuo. 

                       
 
 

Evite patinar. 

A patinagem ocorre quando a corrente fica subitamente presa na madeira com a face inferior da 

barra. A motosserra é então impelida pela serra para a frente, na direção do utilizador. 

Evite balançar. 

O balanço ocorre quando a corrente fica subitamente presa na madeira com a face superior 

da barra. A motosserra é então impelida pela serra para trás, na direção do utilizador. 
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8. SERRAGEM (continuação) 
 
• ABATE DE UMA ÁRVORE (F22) 
1. Decida a direção de abate, considerando o vento, a inclinação da árvore, a 

localização dos ramos pesados, a facilidade do trabalho após o abate e outros 
fatores. 

2. Enquanto limpa a área em redor da árvore, prepare um bom apoio para pé e um 
caminho de fuga. 

3. Faça um entalhe a um terço da árvore do lado do abate. 
4. Faça um corte de abate do lado oposto do entalhe e num nível ligeiramente 

superior ao fundo do entalhe. 
 
 AVISO  
Quando abater uma árvore, certifique-se de que avisa os trabalhadores em redor do 
perigo. 
(1) Entalhe 
(2) Corte de abate 
(3) Direção de abate     Corte de Troncos e Poda 
 
 AVISO  
Assegure-se sempre do seu apoio de pé. Não se posicione em cima do tronco. 
Tome atenção ao rebolar do tronco cortado. Especialmente quando trabalhar numa 
encosta, posicione-se do lado superior do tronco. 
Siga as instruções em “Para uma Utilização Segura”, de modo a evitar o recuo da 
serra. 
Antes de começar a trabalhar, verifique a direção da força de flexão no tronco a ser 
cortado. Termine sempre o corte no lado oposto à direção de flexão de modo a evitar 
que a barra-guia fique presa no corte. 
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8. SERRAGEM (continuação) 
 
                                Tronco pousado no solo (F23) 

Serre até meio, então role o tronco e corte do lado 
oposto. 
 
Tronco suspenso sobre o solo (F24) 
Na área A, serre desde baixo até um terço e 
termine ao serra desde cima. Na área B, serre 
desde cima até um terço e termine ao serrar 
desde baixo. 
 
Corte de Ramos de Árvore Caída (F25) 
Certifique-se primeiro para que lado o ramo está 
dobrado. Então fala o corte inicial do lado da 
dobra e termine ao serrar do lado oposto. 
 
 AVISO  
Atente ao ricochete de um ramo cortado. 
Poda numa Árvore de Pé (F26) 
Corte desde baixo, terminando desde cima. 
 
 AVISO  
Não utilize um apoio de pé ou escadote instável. 
Não se estique demasiado. 
Não corte acima da altura do ombro. 
Utilize sempre as duas mãos para segurar a 
serra. 
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9. MANUTENÇÃO 
 AVISO  
Antes de limpar, inspecionar ou reparar o seu aparelho, 
certifique-se de que o motor parou e está frio. Desconecte a 
ficha para evitar o arranque acidental. 
 
MANUTENÇÃO APÓS CADA UTILIZAÇÃO 
1. Filtro de ar 
A poeira na superfície do filtro pode ser removida ao bater 
com o canto do mesmo contra uma superfície dura. Para 
limpar a sujidade nas redes, divida o filtro em metades e 
pincele com gasolina. Quando usar ar comprimido, sopre 
desde o interior (F27). 
Para montar as metades do filtro, pressione a borda até 
ouvir um clique. 
 NOTA  
Quando instalar o filtro principal, assegure-se de que as 
ranhuras no limite do filtro estão corretamente encaixadas 
nas projeções na tampa do cilindro. 
2. Porta de lubrificação 
Desmonte a barra-guia e verifique o entupimento da porta 
da lubrificação (F28). 
(1) Porta de lubrificação 
3. Barra-guia 
Quando a barra-guia estiver desmontada, remova o serrim 
da ranhura e da porta de lubrificação (F29). 
Lubrifique a roda dentada da porta de alimentação na ponta 
da barra (F30). 
(1) Porta de lubrificação 
(2) Porta de óleo 
(3) Roda dentada 
4. Outros 
Procure fugas de combustível, grampos soltos e danos nas 
peças principais, especialmente nas juntas das pegas e na 
montagem da barra-guia. Se encontrar algum defeito, 
certifique-se de que este é reparado antes de utilizar 
novamente. 
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9. MANUTENÇÃO (continuação) 
 
 
 
■ PONTOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA 
1. Aletas do cilindro 
O entupimento de poeira entre as aletas do cilindro 
pode causar o sobreaquecimento do motor. Limpe e 
verifique periodicamente as aletas do cilindro após 
remover o filtro de ar e a tampa do cilindro. Quando 
instalar a tampa do cilindro, certifique-se de que os 
cabos de ligação e os anéis isolantes estão 
corretamente posicionados (F31). 
 NOTA  
Certifique-se de que bloqueia o orifício de entrada 
de ar. 
2. Filtro de combustível 
(a) Utilizando um gancho, remova o filtro da porta do 
filtro (F32). 
(1) Filtro de combustível 
(b) Desmonte o filtro e lave-o com gasolina ou 
substitua-o por um novo, se necessário. 
NOTA  
Após remover o filtro, utilize um grampo para 
segurar a ponta do tubo de sucção. 
Quando montar o filtro, atente para não permitir que 
entrem fibras do filtro ou poeira para o tubo de 
sucção. 
3. Tanque de óleo 
Com um arame, remova o filtro de óleo através da 
porta de abastecimento e limpe-o com gasolina. 
Quando o devolver ao seu lugar no tanque, 
certifique-se de que este se encaixa no canto frontal 
direito. Limpe também a sujidade do tanque (F33). 
(2) Filtro de óleo 
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9. MANUTENÇÃO (continuação) 
 
4. Vela de ignição (F34) 
Limpe os elétrodos com uma escova de arame e 
reconfigure o espaço para 0,65 mm, se necessário. 
5. Roda dentada (F35) 
Verifique a existência de ranhuras ou desgaste 
excessivo que possa interferir com o funcionamento 
da correia. Se encontrar algum desgaste, substitua 
a peça por uma nova. Nunca coloque uma correia 
nova numa roda dentada gasta ou uma correia 
gasta numa roda dentada nova. 
(1) Roda dentada 
(2) Rolamento de agulha 
(3) Embraiagem 
(4) Espaçador 
(5) Fundo da embraiagem 
6. Amortecedores frontais e traseiros 

Substitua se a peça aderida se observar qualquer 
descasque ou rachadura na parte de borracha. 
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10. MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA E DA BARRA-GUIA 
■MOTOSSERRA  

 AVISO  
Para o funcionamento regular e seguro, é importante 
que mantenha os cortadores sempre afiados. 
Os seus cortadores precisam ser afiados quando 

O serrim se transforma em pó. 
Precisa de esforço extra para serrar. 
O corte não é regular. 
A vibração aumenta. 
O consumo de combustível aumenta. 

 
Padrões de configuração do cortador: 
 AVISO  

Certifique-se de que usa luvas de segurança. Antes de 
abastecer: 
Certifique-se de que a correia está bem segura. 
Certifique-se de que o motor está parado. 
Utilize uma lima redonda de tamanho adequado para a 
sua correia. 
Tipo de correia: consulte as ESPECIFICAÇÕES 
Tamanho da lima: De acordo com: http//www.oregonchain.com 
 
Coloque a sua lima no cortador e empurre para a frente. 
Mantenha a posição da lima tal como ilustrado (F36). 
Após cada cortador ter sido configurado, verifique o 
medidor de profundidade e coloque-o no nível adequado 
tal como ilustrado (F37). 
 AVISO  
Certifique-se que arredonda a parte frontal para reduzir a 
hipótese de recuo ou quebra da correia. 
(1) Medidor de profundidade adequado. 
(2) Arredonde a ponta. 
(3) Padrão do medidor de profundidade. 
Certifique-se de que todos os cortadores tem o mesmo 
comprimento e ângulos de ponta, tal como ilustrado 
(F38). 
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10. MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA E DA BARRA-GUIA (continuação) 
(4) Comprimento do cortador     (5) Ângulo de protocolo 
(6) Ângulo da placa lateral       (7) Ângulo de corte da placa superior 
 
• BARRA-GUIA 
Reverta a barra ocasionalmente para evitar o desgaste parcial. 
A calha da barra deverá ser sempre um quadrado. Verifique o desgaste da calha da 
barra. Utilize uma régua entre a barra e o exterior do cortador. Se observar um espaço 
entre estes, a calha está normal. Caso contrário, a calha da barra está gasta. Tal barra 
precisará ser corrigida ou substituída (F39). 
(1) Régua        (2) Espaço 
(3) Sem espaço   (4) Inclinação da correia 

 
 AVISO  
Esta serra está equipada com a seguinte combinação 
de motosserra e barra-guia: 
A serra com a combinação acima foi testada e estava em conformidade com os 
requisitos de desempenho de recuo das Normas ANSI B175.1-2000 e CSA Z62.3. 
AVISO De modo a evitar quaisquer perigos, nunca utilize qualquer outra motosserra 
ou barra-guia nesta máquina, salvo se a motosserra for caracterizada por cumprir os 
requisitos de desempenho de recuo da ANSI B175.1-2000 neste motor ou se tiver 
sido caracterizada como uma motosserra de baixo recuo segundo a ANSI 
B175.1-2000. 
NOTA  
Uma motosserra de baixo recuo é uma serra que cumpre os requisitos de 
desempenho de recuo da ANSI B175.1-2000 (Norma Nacional Americana para 
Ferramentas Elétricas – Motosserras a Gasolina – Requisitos de Segurança) quando 
testada na amostra representativa de motosserras inferiores a 3,8 de cilindrada 
especificadas na ANSI B175.1-2000. 

 
 AVISO  
MANTENHA O SISTEMA DE SEGURANÇA DURANTE A VIDA ÚTIL DO PRODUTO. 
PODERÃO OCORRER PERIGOS NO CASO DE: 

• MANUTENÇÃO INDEVIDA; OU 
• UTILIZAÇÃO DE COMPONENTES SUPLENTES INAPROPRIADOS; OU 
• REMOÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 
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11. ESPECIFICAÇÕES 
Modelo  DK 46 18 CS 

Dimensões (mm)  412 X 265 X 285  

Potência de pico (kW)  1.8  

Deslocamento (cm3)  45.6  

Peso seco (kg)  4.9  

Combustível Mistura (Gasolina 40: Óleo de dois ciclos 1)  

Capacidade do tanque de 
combustível (ml)  520  

Óleo das correias  Óleo de motor SAE# 1 OW-30  

Capacidade do tanque de 
óleo (ml)  260  

Carburador 
WALBRO: WT907 / WT966 
HUAYI: MC1613  
HUALONG: MC16A17-6  
ZOMAX：MP16B11 / MP16BZ11 

Sistema de ignição  Pointless (CDI)  

Vela de ignição  NHSP LD L8RTF (Nanjin HUADE), Champion RCJ6Y  

Sistema de alimentação 
de óleo  Bomba automática com ajustador  

Cabeça de corte  Ponta da roda dentada  

Motosserra OREGON:  18”:20BPX072X,  
          16”: 20BPX066X 

.  

Barra-guia  
Oregon: 160PXBK095  18OPXBKO95  
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(continuação) 
Comprimentos de corte utilizados cm 16”: 40,  18”:45 

Velocidade máx. da correia (1,33 vezes a 
velocidade máxima de potência do motor 
ou a velocidade máxima do motor, 
dependendo de qual for a menor) 

m/s 21.2   

Grampo específico da correia mm [pol.] 8.255 [0.325] 

Medidor específico da correia (grossura 
dos elos) 

mm [pol.] 1.27 [0.050]  

Número específico de dentes e grampo 
específico 

 7T×8.255mm  

Gama de velocidade de inatividade do 
motor 

min-1 3300±400  

Vibração ah (segundo a EN ISO 22867) 
m/s

2 
,  

9.112 ;           

K= 1.5 m/s
2 

,  

Nível de pressão sonora (segundo a EN 
ISO 22868) 

 101.80 ;  
K=2.5dB(A) 

Nível de potência sonora (segundo a EN 
ISO 22868) 

 113.08 dB(A) ; 
K=2.5dB(A) 

Nível de potência sonora garantida 
(segundo a 2000/14/EC) 

 117 dB(A)       

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

Descarte as embalagens do produto tal como recomendado. Indicado para reciclagem. 
Ajude a preservar o ambiente e deite as embalagens no contentor de reciclagem apropriado 
na sua área. 

Não descarte os aparelhos elétricos e as baterias juntamente com os resíduos domésticos. Se 
o seu fornecedor oferecer instalações para a eliminação segura de resíduos, use-os 
adequadamente ou, alternativamente, use os contentores da sua área, adequados à reciclagem 
de matérias primas e à conservação do ambiente. 
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     D E C L A R A Ç Ã O  D E  C O N F O R M I D A D E  P A R A  A S  M Á Q U I N A S  

(Diretiva 2006/42/CE, APENDICE IX) 
 
 FABRICANTE/ IMPORTADOR (Denominação Social): Tijardim-Equipamentos de Jardim Lda. 
 

 ENDEREÇO do fabricante/importador: Zona Industrial de Mamodeiro, 3810-783 Aveiro – Portugal 

 Tlf.: 234 941 082/ Fax: 234 943 142  
 

PELA PRESENTE DECLARA QUE: 
Denominação genérica: Motosserra  

Função: máquina para serrar  
Tipo: Motosserra  

Marca: DORMAK 
Modelo: DK 4618 CS 

Está conforme as disposições da Diretiva Máquinas (Diretiva 2006/42/CE, apêndice IX), 

bem como a legislação nacional que a transpõe. 
Nível de potência sonora dB(A) medido: 113,08 dB(A) 
Nível de potência sonora dB(A) garantido: 117 dB(A) 

 
MAIS DECLARA QUE: 

     Foram observadas as seguintes normas: Norma EN ISO 11681 -1:2011 
 
Signatário autorizado e responsável documentação técnica: 
 

 

 
 
 
 
 
Nome: Rui Vieira – Diretor Geral 
Em nome e por conta de TIJARDIM-EQUIPAMENTOS DE JARDIM LDA. 
Data 29/11/2018 
Toda a informação técnica é elaborada no endereço acima. 

Número de série / Serial Number 

 

Ano Fabrico 2019 
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