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O MANUAL DE OPERAÇÃO DO MOTOR
PODE ACOMPANHAR AS DIFERENTES
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CERTIFICADO DE GARANTIA

MOTOR LINTEC
MOTOR:
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ENDEREÇO:

CEP:

UF:
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Nº NF:
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CÓDIGO - DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR OU FABRICANTE MONTADOR
(Carimbo e Assinatura)
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TERMO DE GARANTIA
A Lintec Veiculos e Motores LTDA, garante os produtos LINTEC que, em serviço ou uso normal,
vierem a apresentar defeitos de material, fabricação ou montagem, nos períodos especificados
neste termo de garantia.
1. PRAZO DE VALIDADE
1.1 -

A garantia deste motor é válida pelo prazo de 6 (seis) meses ou 300 (trezentas) horas
prevalecendo o que primeiro ocorrer, a partir da data de entrega efetiva ao comprador, o
que deve constar no Registro de Venda.
Nota: O prazo da garantia acima encontra-se dividido da seguinte forma: “3 (três) meses
de garantia legal e 3 (três) meses de garantia contratual”.

2. ABRANGÊNCIAS
2.1 -

A garantia cobre as peças e componentes montados no produto LINTEC que apresentarem
defeito de acordo com o item 1.1.

2.2 -

Esta garantia cobre a mão-de-obra, de forma gratuita, correspondente a serviços
executados devido a eventuais problemas técnicos, dentro do prazo estabelecido no item
1.1.

3. CONDIÇÕES PARA VIGÊNCIA DA GARANTIA
3.1 -

Utilizar este produto de forma adequada conforme suas Especificações Técnicas e empregálo na finalidade a que se destina.

3.2 -

Observar rigorosamente as instruções de operação e manutenção prescritas pelo
Fornecedor que consta no respectivo Manual de Operação.

3.3 -

Manter inalterada a estrutura original deste produto.

3.4 -

Utilizar somente cargas que não ultrapassem os limites especificados pelo Fornecedor.

3.5 -

Permitir a operação deste motor somente a pessoas habilitadas e com equipamentos de
segurança apropriado na forma da LEI.
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3.6 -

Utilizar exclusivamente combustíveis adequados e lubrificantes recomendados pelo
fornecedor.

3.7 -

Executar serviços exclusivamente em Distribuidores Autorizados.

3.8 -

Apresentar a reivindicação de garantia diretamente ao Distribuidor Autorizado LINTEC,
portando o Manual de Operação devidamente preenchido.

4. LIMITAÇÕES DA GARANTIA
4.1 -

As peças comprovadamente defeituosas e substituídas em garantia passarão a ser de
propriedade da Lintec Veiculos e Motores LTDA.

4.2 -

A garantia abrange reparos necessários ou substituição de componentes comprovadamente
defeituosos em decorrência de falha de material, montagem ou fabricação. Em nenhuma
hipótese haverá substituição do motor.

4.3 -

Estão excluídos desta garantia materiais perecíveis tais como: Juntas, Graxa, Óleo
Lubrificante, Elemento do Filtro de Ar, Elemento de Óleo Lubrificante e do Combustível,
Solventes, Materiais de Limpeza, Combustível e Correias.

4.4 -

Esta garantia se aplica exclusivamente ao motor, suas peças e componentes, não cobrindo
despesas de transporte ou despesas pessoais, tais como, telefonemas, hospedagem e
outros, bem como danos emergentes e lucros cessantes, diretos, indiretos ou de terceiros;
e se limita ao conserto do motor, substituição ou reparação de suas peças e componentes.

4.5 -

As despesas de Locomoção do Distribuidor Autorizado até as dependências onde estiver
instalado o motor e vice-versa, não estão cobertas por esta garantia.

4.6 -

Excluem-se da garantia as peças que apresentarem defeitos oriundos de aplicação de
outras peças e/ou componentes não originais que não mantenham as características
técnicas conforme especificações do Fornecedor.

4.7 -

Esta garantia não cobre, equipamentos e complementações executados e aplicados por
terceiros nos produtos LINTEC.

4.8 -

A substituição de peças ou componentes defeituosos por novos ou serviços executados
dentro do período de garantia do produto não implicam na extensão do período de validade
da garantia original do produto descrito no item 1.1.
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4.9 -

Excluir-se da garantia descoloração ou alteração de pintura, provocada por uso inadequado
de solventes, ou desgaste natural ou acidental do produto.

4.10 - Esta garantia não cobre defeitos provocados por prolongado desuso, acidentes de qualquer
natureza, casos fortuitos ou de força maior.
4.11 - Esta garantia não cobre os custos de remoção e instalação do motor na maquina ou na
embarcação aplicados por terceiros.
5. EXTINÇÃO DA GARANTIA
A presente garantia cessará quando:
5.1 -

Esgotar-se o prazo de validade descrito no item 1.1.

5.2 -

Dentro do prazo de que trata o item 1.1 ficar constatado a inobservância das condições
estabelecidas neste termo de garantia, principalmente o disposto nos itens 3.1 a 3.8.

6. GENERALIDADES
6.1 -

O Fornecedor reserva-se o direito de introduzir modificações nos projetos e/ou aperfeiçoálos sem que isso importe em qualquer obrigação de aplicá-lo em produtos anteriormente
fabricados.

6.2 -

O presente Termo de Garantia aplica-se unicamente aos produtos LINTEC. Compromissos
assumidos por terceiros que divirjam deste Termo de Garantia, não são de responsabilidade
do Fornecedor.

6.3 -

A Lintec Veiculos e Motores LTDA, recomenda aos adquirentes do seu produto que, para
a completa vigência da garantia, consultem a Rede de Distribuidores Autorizados e o
Manual de Operação a respeito da correta e adequada utilização deste produto.
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REGISTRO DE VENDA
Sem este Registro devidamente preenchido, não será fornecida a
GARANTIA ao motor LINTEC.

Carimbo

Enviar para BR 116,
nº 15.104 B, C.E.P.:
95059-520, Caxias
do Sul - RS

N. Fiscal N°: __________________________ Data: _________________

Proprietário: ______________________________________________________________________________________________________
_____
Endereço: ____________________________________________________________________________ Fone: ___________________________
Cidade: ______________________________________________ Estado: ______________________ CEP: ___________________________
Distribuidor ou Fabricante Montador:_____________________________________________________________________________________
Revenda do Fabricante Montador: ______________________________________________________________________________________
ESTE MOTOR ACIONARÁ?
(Especificar Máquina,
Marca, Modelo, potência
exigida, RPM, etc.)
Declaro que este motor foi me entregue nesta data, completamente revisado e em perfeitas condições de aparência e
funcionamento. Recebi também o Manual de Operação, bem como instruções sobre a operação e manutenção do motor.
Código



DISTRIBUIDOR ( Carimbo e Assinatura )

Assinatura do Proprietário
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REGISTRO DE REVISÃO DE ENTREGA








Adicionar óleo no cárter do motor e após verificar o nível.
Revisar sistema elétrico.
Carga da bateria e nível da solução.
Reaperto geral.
Adicionar óleo combustível.
Verificar funcionamento do motor.

ORIENTAR O CLIENTE:








Sobre a inspeção diária do produto.
Sobre o uso adequado do produto.
Sobre uso no amaciamento.
Sobre as condições de Garantia.
Para a leitura atenta do Manual de Operação.
Sobre algum dano aparente.

Código do Mecânico - Assinatura

Motor
Lintec
Diesel
Manual
Motor
D 290
Lintec

MANUAL DO PROPRIETÁRIO
MOTOR LINTEC
DIESEL
REFRIGERADO
A AR
MOTOR
LINTEC
DIESEL
CAXIAS
RS --BRASIL
BRASIL
CAXIASDO
DO SUL
SUL -- RS
DEPARTAMENTO
PEÇASEESERVIÇOS
SERVIÇOS
DEPARTAMENTO DE
DE PEÇAS
3ª EDIÇÃO
2ª
EDIÇÃO
Código
2900.003.240.00.8
Código da
da Publicação:
Publicação: 2900.003.174.00.9
9

Manual Motor D 290 Lintec

Índice Geral Deste Manual

10

1-

Introdução ......................................................................................................... 12

2-

Prefácio ............................................................................................................. 13
2.1- Observações gerais sobre este manual de manutenção.................................... 13

3-

Alertas Importantes ............................................................................................ 14
3.1- Motores e o Conama ................................................................................... 14

4-

Recomendações de Segurança .............................................................................. 15
4.1- Precauções com os gases de escape ............................................................. 15
4.2- Precauções no abastecimento de combustível................................................. 15
4.3- Prevenção contra incêndios.......................................................................... 16
4.4- Tampa protetora.........................................................................................16
4.5- Local de operação ...................................................................................... 17
4.6- Veriﬁcações de Pré - Operação ..................................................................... 17

5-

Resumo das Primeiras Operações de Manutenção .................................................... 18
5.1- Sinais de alerta .......................................................................................... 18

6-

Instruções de Segurança...................................................................................... 19

7-

Características .................................................................................................... 23
7.1- Principais características.............................................................................. 23
7.2- Dimensões gerais ....................................................................................... 23

8-

Antes de Ligar o Motor......................................................................................... 24

9-

Uso.......... ......................................................................................................... 24
9.1- Grade ....................................................................................................... 25

Manual Motor D 290 Lintec
9.29.39.49.59.69.79.89.99.109.119.12-

Lubriﬁcante prescrito .................................................................................. 25
Abastecimento de óleo lubriﬁcante................................................................ 26
Abastecimento do óleo do ﬁltro de ar ............................................................ 26
Abastecimento de combustível ..................................................................... 27
Sangria do ar............................................................................................. 28
Ligando o motor......................................................................................... 28
Partida elétrica........................................................................................... 29
Após ligar o motor...................................................................................... 29
Amaciando ................................................................................................ 30
Antes de parar ........................................................................................... 30
Desligando os motores................................................................................ 30

10-

Manutenção........................................................................................................31
10.1- Descrição da operação ................................................................................ 31
10.2- Após as 50 primeiras horas de operação ........................................................ 31
10.3- A cada 8 horas........................................................................................... 31
10.3.1- Limpeza do ﬁltro de ar ................................................................... 32
10.3.2- Limpeza das aletas de arrefecimento................................................ 33
10.3.3- Troca de óleo e substituição do ﬁltro de óleo...................................... 33
10.4- A cada 300 horas ....................................................................................... 35
10.4.1- Ajustando a folga nos balancins ....................................................... 35
10.4.2- Ajuste e limpeza dos injetores ......................................................... 35
10.5- Depois de 2500 horas - Inspeção parcial........................................................36
10.6- Depois de 5000 horas - Inspeção total .......................................................... 36

11-

Armazenamento..................................................................................................36

12-

Circuitos ............................................................................................................ 37

13-

Detectando e Solucionando Problemas ................................................................... 38

11

Motor
Lintec
Diesel
Manual
Motor
D 290
Lintec

1 - Introdução
Parabéns! Você acaba de adquirir um motor à Diesel Lintec para finalidade geral, o qual é um
produto da mais alta qualidade, projetado e construído especialmente para servir você.
Estas são algumas das características e aplicações deste motor:


Câmara de combustão de injeção direta.



Sistema de partida manual do tipo corda retrátil e motor de partida elétrico (opcional).



Sistema de arrefecimento forçado a ar.



Bloco do motor



Carenagem do volante feita de chapa de aço composta para redução de ruído.



Usados como propulsores em aplicações industriais e na agricultura, em finalidades como
irrigação, pulverização, transplante de arroz, debulha, corte de grama, amostragem de
solo, em perfuradores de solo, vibradores de concreto, etc...

com tampa lateral.

Este MANUAL DE OPERAÇÃO foi elaborado para orientá-lo sobre a utilização e manutenção do
seu motor Diesel, além de apresentar-lhe os dados referentes às características técnicas.
Leia-o atentamente antes de colocar o motor em funcionamento, para assegurar um manuseio
e operação adequados. Siga as instruções cuidadosamente para conservar o seu motor nas
melhores condições de funcionamento.
A durabilidade do seu motor depende somente da maneira como ele é utilizado em serviço e o
funcionamento satisfatório é resultado do seu trabalho cuidadoso, feito com regularidade.
Finalizando, aproveitamos a oportunidade para cumprimentá-lo por ter escolhido um produto
Lintec e podemos assegurar-lhe que temos o máximo interesse em mantê-lo satisfeito.

Advertência:
1-

Este motor à Diesel de finalidade geral é projetado para oferecer um serviço seguro e de
confiança, desde que seja operado de acordo com o MANUAL DE OPERAÇÃO.

2-

Leia e entenda o MANUAL DE OPERAÇÃO antes de operar o motor, caso contrário tal prática
poderá resultar em ferimentos pessoais ou danos no equipamento.
Departamento de Peças e Serviços
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2 - Prefácio
Nosso objetivo foi apresentar neste Manual de Manutenção informações técnicas precisas e atualizadas. No entanto,
o desenvolvimento desta série contínuo. Portanto, as informações deste Manual estão sujeitas à alterações sem aviso
prévio e sem obrigações de nossa parte.
As informações contidas neste Manual de Manutenção são de exclusiva propriedade da fábrica. Como tal, reproduções,
no todo ou em parte, não são permitidas sem a permissão expressa, por escrito, da fábrica.
As informações apresentadas neste manual pressupõem o seguinte:
1-

Que a pessoa ou pessoas que realizarão os trabalhos de manutenção nos motores desta série tenham sido

corretamente
treinadas e equipadas para realizar as devidas operações com segurança e proﬁssionalismo;
2-

Que a pessoa ou pessoas que realizarão os trabalhos de manutenção nos motores desta série possuam ferramentas

manuais e especiais para realizar as devidas operações de forma segura e proﬁssional;
3-

Que a pessoa ou pessoas que realizarão os trabalhos de manutenção nos motores desta série tenham lido as

informações pertinentes sobre as operações de manutenção e que as tenham compreendido integralmente.

5.1 - Observações gerais sobre este manual de manutenção
1-

Use somente peças de reposição genuínas. O não uso de peças de reposição genuínas pode resultar em desempenho

abaixo do padrão e na curta longevidade do produto.
2-

Todos os dados apresentados são em formato métrico. Ou seja, as dimensões são apresentadas em milímetros (mm),

o torque é apresentado em Newton-metros (Nm), o peso é apresentado em quilogramas (Kg), o volume é apresentado
em litros ou centímetros cúbicos (cc) e a pressão é apresentada em unidades barométricas (bar).
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2
3 - Alertas importantes
3.1 - Motores e o Conama
2.1
Este Motor tem suas características de desempenho avaliadas com o óleo combustível especificado
na resolução CONAMA 10/89 e CNP 01/90, o qual limita o teor máximo de enxofre e define as
demais características do combustível de ensaio.

O abastecimento deste motor com óleo Diesel diferente do especificado, em razão
de teor de enxofre mais elevado e outras características que não favoreçam a boa
combustão, pode acarretar os seguintes problemas:

14



Deterioração prematura do lubrificante.



Desgaste acelerado dos anéis de cilindros.



Deterioração prematura do sistema de escape.



Aumento sensível da emissão de fuligem.



Carbonização acentuada das câmaras de combustão e injetores.



Variação no desempenho do motor.



Variação no consumo de combustível.



Dificuldade na partida a frio e fumaça branca.



Menor durabilidade no produto.



Corrosão prematura do sistema de combustível.
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3 - Recomendações
de segurança
3 - Recomendações
4
de segurança
3.1 - Precauções
os gases
de escape
4.1
com oscom
gases
de escape
3.1 - Precauções




Nunca inale os gases do escapamento. Eles contém monóxido de

Nunca inale os gases do escapamento. Eles contém monóxido de
carbono, um gás sem cor e sem odor, mas extremamente perigoso,
carbono, umque
gáspode
semcausar
cor e sem
odor, masouextremamente
perigoso,
inconsciência
morte.
que pode
causar
inconsciência
ou
morte.
 Nunca opere o motor em recintos fechados ou em áreas com pouca



Nunca opereventilação,
o motor em
recintos
fechados
ou emcavernas,
áreas com
pouca
como
em túneis,
garagens,
etc.
ventilação,
como
em
túneis,
garagens,
cavernas,
etc.
 Tenha extremo cuidado quando operar o motor perto de animais



ou pessoas.
Tenha extremo
cuidado quando operar o motor perto de animais

ou pessoas.Mantenha o tubo de escape livre de objetos estranhos.



Mantenha o tubo de escape livre de objetos estranhos.

LINTEC

LINTEC

3.2 - Precauções no abastecimento de combustível
 no
Desligue
o motor antes de reabastecer.
4.2
no
abastecimento
decombustível
combustível
3.2 - Precauções
abastecimento
de





Não deixe transbordar o tanque de combustível.

Desligue
antes de reabastecer.
 o motor
Se o combustível
derramar, passe um pano cuidadosamente e
espere até que
o combustível
seque antes de dar partida no motor.
Não deixe transbordar
o tanque
de combustível.



 Ao trocar
o óleo, assegure-se
de pano
que a tampa
do combustível
Se o combustível
derramar,
passe um
cuidadosamente
e está
segura
para
evitar
derramamento.
espere até que o combustível seque antes de dar partida no motor.



Ao trocar o óleo, assegure-se de que a tampa do combustível está
segura para evitar derramamento.

LINTEC

LINTEC
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3.3 - Prevenção
incêndios
3.3
contra contra
incêndios
4.3 - Prevenção


 oNão
opere
o motor
quando
estiver fumando
ou próximo
a chamas.
Não opere
motor
quando
estiver
fumando
ou próximo
a chamas.


Não use o motor nas proximidades de galhos secos, gravetos,



Conserve o motor a no mínimo 1 metro de distância de construções



Não use o motor nas proximidades de galhos secos, gravetos,
trapos de pano ou outros materiais inflamáveis.
trapos de pano ou outros materiais inflamáveis.



Conserve o motor
a noestruturas.
mínimo 1 metro de distância de construções
ou outras
ou outras
estruturas.
 Conserve o motor longe de materiais inflamáveis e de outros



Conserve omateriais
motor longe
de materiais
inflamáveis
de outros
perigosos
(lixo, trapos,
lubrificantes,e explosivos).
materiais perigosos (lixo, trapos, lubrificantes, explosivos).

LINTEC

LINTEC

3.4 - Tampa protetora

4.4 - Tampa protetora
3.4
 Coloque as tampas protetoras sobre as peças rotativas. Se as peças
rotativas tais como eixo de acionamento, polia, correia, etc, forem





Coloque as tampas
protetoras
as peças
rotativas. Seperigosas.
as peças Para
deixadas
expostas,sobre
elas serão
potencialmente
rotativas tais
como
eixo de acionamento,
correia,
etc,ou
forem
evitar
ferimentos,
equipe-as compolia,
tampas
protetoras
anteparos.
deixadas
elas com
serão
potencialmente
perigosas.
Para peças
 expostas,
Tenha cuidado
peças
quentes. O silenciador
e outras
do motor
tornam-se
quentes
quando
motor está em
evitar ferimentos,
equipe-as
commuito
tampas
protetoras
ou oanteparos.
funcionamento
logo após
ter sido desligado.
Opere
o motor
Tenha cuidado
com peçasou
quentes.
O silenciador
e outras
peças
em uma área segura e conserve crianças longe do motor em
do motor tornam-se muito quentes quando o motor está em
funcionamento.
funcionamento ou logo após ter sido desligado. Opere o motor
em uma área segura e conserve crianças longe do motor em
funcionamento.
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3.5de
- Local
de operação
3.5 - Local
4.5
operação


Opere
o motor
uma superfície
de objetos
Opere omotor
sobre
umasobre
superfície
niveladanivelada
e livre edelivre
objetos
estranhos. Com o motor inclinado, poderão ocorrer derramamentos
estranhos. Com o motor inclinado, poderão ocorrer derramamentos
de combustível, risco de incêndio e danos ao motor.
de combustível, risco de incêndio e danos ao motor.

 








C

E
ETC
ITN
L
N

Observação:

Observação:
Operar o motor em um declive pode causar quebra devido à lubrificação
Operar o motor
em um declive
quebra
devido
à lubrificação
inadequada,
mesmopode
com causar
o nível do
óleo no
máximo.
inadequada, mesmo com o nível do óleo no máximo.

LI

Tenha cuidado com derramamento de combustível ao transportar

o motor.
Tenha cuidado
com derramamento de combustível ao transportar
 Aperte firmemente a tampa do tanque de combustível e feche a
o motor.
válvula do filtro de combustível antes de transitar. Não movimente
Aperte firmemente
a tampa do tanque de combustível e feche a
o motor enquanto este estiver em operação.
válvula do filtro de combustível antes de transitar. Não movimente
 Quando o motor for transportado por longas distâncias ou por
o motor enquanto este estiver em operação.
estradas ruins, drene o combustível do tanque para evitar o
Quando o motor
for transportado
por longas distâncias ou por
vazamento
do mesmo.
estradas ruins, drene o combustível do tanque para evitar o
vazamento do mesmo.

3.6 - Verificações de pré-operação

 Verifique cuidadosamente os tubos de combustível e juntas para ver
3.6 - Veriﬁ
Verificações
4.6
cações
de
pré-operação
se estão frouxos ou se há vazamentos. Vazamentos de combustível
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criam uma situação potencialmente perigosa.

Verifique cuidadosamente os tubos de combustível e juntas para ver
 Verifique os parafusos e as porcas para ver se estão frouxos. Um
se estão frouxos ou se há vazamentos. Vazamentos de combustível
parafuso ou porca frouxa pode causar sérios problemas ao motor.
criam uma situação potencialmente perigosa.
 Verifique o nível de óleo do motor e complete se necessário.
Verifique
os parafusos e as porcas para ver se estão frouxos. Um
 Verifique o nível do combustível e complete se necessário. Tome
parafuso oucuidado
porca frouxa
pode
causar
sérios problemas
ao motor.
para não
encher
demasiadamente
o tanque.
Verifique
de óleo
motorbem
e complete
seoperar
necessário.
 o nível
Vista roupas
dedo
trabalho
justas para
o motor. Aventais,
toalhas,
etc, folgados
podem se
sernecessário.
atingidos pelo
motor ou
Verifique o nível
do cintos,
combustível
e complete
Tome
pelo
sistema
acionado.
cuidado para
não
encher
demasiadamente o tanque.
Vista roupas de trabalho bem justas para operar o motor. Aventais,
toalhas, cintos, etc, folgados podem ser atingidos pelo motor ou
16pelo sistema acionado.

LINTEC

LINTEC
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5 - Resumo das Primeiras Operações de Manutenção
Operações

8h

200 h

300 h *

2500 h

5000 h

Veriﬁcar nível de óleo do carter
Limpeza do limpador de ar
Limpeza das aletas de refrigeração
Substituição do óleo do carter
Substituição do cartucho de óleo
Substituição do ﬁltro de óleo
Ajuste da folga dos balancins
Válvulas
Conﬁguração e limpeza dos injetores
Revisão parcial
Revisão total
“*” Em caso de uso baixo: A cada 6 meses.
Se você estiver usando óleo de qualidade inferior ao que está sendo recomendado, então você terá que trocá-lo a cada
100 horas.

5.1 - Sinais de alerta
PERIGO - Não respeitando as instruções, o usuário pode colocar objetos e pessoas em risco.
CUIDADO - Não respeitando as instruções do usuário pode causar danos técnicos à unidade e/ou para a instalação.
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6-

Instruções De Segurança
•

Nossos motores são construídos para um desempenho seguro e de longa duração, mas para obter estes resultados

é essencial que os requisitos de manutenção descritos no manual sejam observados, juntamente com as seguintes
recomendações de segurança:
•

O motor foi construído de acordo com as especiﬁcações do fabricante de uma máquina e é de sua responsabilidade

garantir que todas as medidas necessárias sejam tomadas para atender os requisitos de saúde e de segurança legalmente
prescritos. Qualquer uso da máquina que não aquele aqui descrito será considerado como descumprindo com a ﬁnalidade
pretendida pela fábrica, que, por conseguinte, declina de qualquer responsabilidade por acidentes causados por essas
operações.
•

As instruções a seguir são destinadas ao usuário da máquina a ﬁm de reduzir ou eliminar os riscos, especialmente

aqueles relativos à operação e manutenção padrão do motor.
•

O usuário deve ler atentamente estas instruções e conhecer as operações

descritas. Se ele não proceder dessa forma, estará colocando em risco sua saúde e segurança e as de quaisquer outras
pessoas que estiverem próximas da máquina.
•

O motor pode ser usado ou montado em uma máquina apenas por pessoal devidamente treinado em sua operação

e ciente dos perigos envolvidos. Isto é particularmente verdadeiro para todos os trabalhos de manutenção padrão e,
especialmente, trabalhos especiais de manutenção.
Para manutenções especiais, contate pessoal treinado especiﬁcamente pela fábrica. Este trabalho deve ser realizado de
acordo com a literatura existente.
•

A fábrica não se responsabiliza por acidentes ou pela falha em cumprir com os requisitos legais se forem feitas

alterações nos parâmetros funcionais do motor ou nos ajustes da taxa de ﬂuxo de combustível e velocidade de rotação, ou
se os retentores forem removidos, ou se as peças não descritas no manual de operação e manutenção forem removidas
e re-montadas por pessoal não autorizado.
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•

Além de todas as outras especiﬁcações da máquina, certiﬁque-se de que o motor esteja em posição horizontal

próxima antes de ligá-lo. Se o motor for ligado manualmente, certiﬁque-se de que as operações necessárias possam
ser realizadas sem qualquer risco de bater em paredes ou em objetos perigosos. Partida à corda (exceto por cabo de
arranque) não é permitida, mesmo em emergências.
• Certiﬁque-se que a máquina esteja estável para que não haja nenhum risco de capotamento.
• Conheça o ajuste de velocidade do motor e as operações de parada de máquina.
•Não ligue a máquina em ambientes fechados ou mal ventilados. O processo de combustão interna gera monóxido de
carbono, que é um gás altamente tóxico e inodoro. Portanto, passar muito tempo em um ambiente onde o motor descarrega
seus produtos de exaustão livremente pode levar à perda de consciência e até mesmo à morte.
• O motor não pode ser usado em ambientes que contenham materiais inﬂamáveis,
atmosferas explosivas ou pó facilmente combustível, a menos que precauções adequadas e especíﬁcas (máquinas) tenham
sido tomadas e estejam claramente indicadas e certiﬁcadas para a máquina.
• Para evitar o risco de incêndio, mantenha a máquina a uma distância de pelo menos um metro de edifícios ou outros.
• Crianças e animais devem ser mantidos a uma distância suﬁciente da máquina para evitar qualquer risco resultante
da sua operação.
• Combustível é inﬂamável. Portanto, o tanque deve ser preenchido somente quando o motor estiver desligado. Seque
cuidadosamente qualquer combustível que possa ter sido derramado, remova o recipiente de combustível e quaisquer
roupas embebidas em combustível ou óleo, certiﬁque-se de que quaisquer painéis absorvedores de som, feitos de
material poroso, não estejam embebidos com combustível ou óleo, e certiﬁque-se de que o terreno no qual a máquina
está localizada não tenha absorvido combustível ou óleo.
• Ligue o motor seguindo as instruções especíﬁcas fornecidas no manual de operação do motor e/ou da máquina. Não
utilize dispositivos auxiliares de partida não originalmente instalados na máquina (ex: sistemas piloto de partida que
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utilizam éter etc.)
• Antes de iniciar, remova quaisquer ferramentas que tenham sido utilizadas no trabalho de manutenção do motor e/ou
da máquina e certiﬁque-se de que quaisquer proteções removidas tenham sido substituídas. Em climas frios, é possível
misturar querosene com o combustível diesel para tornar mais fácil a partida do motor. Os líquidos devem ser misturados
no tanque colocando em primeiro lugar o querosene e então o combustível. Consulte o departamento técnico para saber
quais as proporções da mistura. Petróleo não deve ser usado devido ao risco de formar vapores inﬂamáveis.
• Durante o funcionamento, a superfície do motor atinge temperaturas que podem ser perigosas. Evite, em particular,
todo o contato com o sistema de escape. Antes de fazer qualquer manutenção no motor, desligue-o e deixe-o arrefecer.
Não faça quaisquer trabalhos em temperaturas que podem ser perigosas. Evite especialmente qualquer contato com o
sistema de escape.
Antes de efetuar qualquer trabalho no motor, desligue-o e deixe-o arrefecer.
Não faça qualquer operação enquanto o motor estiver funcionando.
• O circuito de refrigeração do líquido está sob pressão. Não faça quaisquer veriﬁcações antes do motor ter esfriado e,
mesmo assim, abra a tampa do radiador ou o tanque de expansão com cautela. Use roupas e óculos de proteção. Se
houver um ventilador elétrico, não aproxime o motor enquanto o mesmo ainda estiver quente, pois o ventilador pode
movimentar-se até quando o motor não estiver funcionando. Limpe o sistema de arrefecimento com o motor desligado.
• Ao limpar o ﬁltro de ar a banho de óleo, certiﬁque-se de que o óleo seja descartado de forma a não prejudicar o meioambiente. Quaisquer esponjas de ﬁltragem no ﬁltro de ar do banho de óleo não devem estar embebidas com óleo. O
copo pré-ﬁltro ciclone não deve estar preenchido com óleo.
• Considerando que o óleo deve ser esvaziado enquanto o motor estiver ainda quente (aproximadamente 80° C), tomar
especial cuidado para evitar queimaduras. Em qualquer caso, certiﬁque-se que o óleo não entre em contacto com a pele
devido a riscos de saúde.
• Certiﬁque-se que o óleo descartado, o ﬁltro de óleo e o óleo contido no ﬁltro de óleo sejam eliminados de modo a não
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prejudicar o meio-ambiente.
• Feche a tampa de enchimento do tanque de combustível cuidadosamente após cada operação de enchimento. Não encha
o tanque até o seu topo, mas deixe espaço suﬁciente para permitir qualquer expansão do combustível.
• Vapores de combustível são altamente tóxicos, portanto faça o enchimento apenas ao ar livre ou em ambientes bemventilados.
•Não fume ou aproxime qualquer chama viva durante o enchimento.
• Tome cuidado ao retirar o ﬁltro de óleo, pois o mesmo pode estar muito quente.
• As operações de veriﬁcação, enchimento e substituição do líquido de arrefecimento devem ser realizadas com o
motor desligado e frio. Tome especial cuidado se líquidos contendo nitritos são misturados com outros não contendo
esses compostos, pois isto pode dar origem à formação de nitrosaminas, que é um perigo para a saúde. O líquido de
arrefecimento é poluente, portanto, descarte-o de forma favorável ao meio ambiente.
• Durante as operações que envolvem acesso às peças do motor em movimento e / ou remoção das proteções giratórias,
desconecte e isole o cabo positivo da bateria para evitar curtos-circuitos acidentais e a ativação do motor de arranque.
• Veriﬁque a tensão da correia somente quando o motor estiver desligado.
•A ﬁm de mover o motor, utilize exclusivamente os olhais equipados para essa ﬁnalidade pela fábrica. Estes pontos de
levantamento são, entretanto, apropriados para a máquina inteira. Portanto, nesse caso, utilize os olhais montados pelo
fabricante.
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7 - Características

7.2 - Dimensões gerais

7.1 - Principais características

290F
290F

CILINDROS (N.)

2

FURAÇÃO (mm)

90

CURSO (mm)

75

CILINDRADA (cm³)

954

ANGULARIDADE INTERMITENTE MÁX. (VALORES
25°(35°)
DE PICO) (MÁX 1 ')
QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

3.0

PESO A SECO (Kg)

81
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8-

Antes de Ligar o Motor
Leia atentamente e siga todas as instruções deste folheto, bem como todas aquelas fornecidas com o equipamento no
qual este motor é usado.
A falha em assim proceder, anulará a garantia.

9-

Uso
O motor pode ser daniﬁcado se funcionar com quantidade insuﬁciente de óleo. É igualmente perigoso fornecer muito óleo
lubriﬁcante para o motor, já que pode ocorrer um aumento repentino na rotação do motor devido à sua combustão. Use
óleo lubriﬁcante adequado para preservar seu motor. Nada afeta o desempenho e a durabilidade do seu motor mais do
que o óleo lubriﬁcante que você usar.
Se você usar óleo de qualidade inferior, ou se o óleo do motor não for trocado regularmente, o risco de gripamento
do pistão, dos anéis do pistão ﬁcarem presos, e de aceleramento do desgaste do forro do pistão, rolamento e outros
componentes móveis aumenta muito.Use sempre o óleo com a viscosidade certa para a temperatura ambiente em que
seu motor está sendo operado. Use a tabela nesta página ao escolher o seu óleo de motor. O óleo do motor usado pode
causar câncer de pele se você entrar frequentemente em contacto com o mesmo por tempo prolongado. Se contato com
o óleo não puder ser evitado, lave cuidadosamente as mãos com água e sabão logo que possível.
Não disperse o óleo no ambiente, pois é altamente poluente.
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9.1 - Grade

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10

-5

0

+5 +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40 +45 +50

SAE 10W

SAE 15W-40
Base mineral

SAE 20W
SAE 30
SAE 40
SAE 10W-30
SAE 10W-40
SAE 10W-60
SAE 15W-40
SAE 15W-40
SAE 20W-60
SAE 5W-30
SAE 5W-40
SAE 0W-30

SAE 15W-40
SAE 20W-60
base semi-sintética
SAE OW-30
SAE 5W-30
SAE 5W-40
base sintética

9.2 - Lubriﬁcante prescrito
AGIP SUPER DIESEL MULTIGRADE 15W40
Especiﬁcações: API CF-4/SG ACEA E2,
82 MIL-L-46152 D/E.
Nos países em que os produtos AGIP não estiverem disponíveis, use óleo API SJ/CF para motores diesel, ou óleo
correspondente às especiﬁcações militares MIL-L-46152 D/E.
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9.3 - Abastecimento de óleo lubriﬁcante
O enchimento de óleo e as inspeções do nível
de óleo devem ser efetuadas com o motor sobre
uma superfície plana.
Remova a tampa do ﬁltro. Derrame o óleo e recoloque
a tampa.

- Certiﬁque-se que esteja quase no máximo. Coloque
a vareta corretamente de volta ao seu lugar.
Não disperse o óleo no ambiente, pois é
máx
.
min
.

altamente poluente.

9.4 - Abastecimento do óleo do ﬁltro de ar
Abra o limpador de ar e remova o elemento. Encha
com óleo de motor até a marca de nível.
Recoloque o limpador de ar.
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corretamente, caso contrário o pó e outras
impurezas podem inﬁltrar-se nos dutos de entrada.

.

Certiﬁque-se de que o ﬁltro esteja montado
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9.5 - Abastecimento de combustível
Para evitar explosões ou surtos de fogo, não fume ou utilize chamas durante as operações.
• Vapores de combustível são altamente tóxicos. Somente realize as operações ao ar livre ou em locais bem ventilados.
• Mantenha seu rosto bem longe do tampão para impedir que vapores nocivos sejam inalados. Descarte o combustível
de maneira correta e não o disperse, pois é altamente poluente.
• Ao reabastecer, é aconselhável utilizar um funil para evitar que o combustível seja derramado para fora. O combustível
deve ser ﬁltrado para impedir que poeira ou sujeira entrem no tanque.
• Use o mesmo tipo de combustível usado nos carros. O uso de outros tipos de combustível pode daniﬁcar o motor.
• O índice de cetano do combustível deve ser superior a 45 para evitar diﬁculdades de arranque.
• Não utilize combustível diesel sujo ou misturas de óleo diesel e água, pois isto causa falhas graves no motor.
• Não encha o tanque completamente, mas apenas até 1 cm (0,39 pol.) do topo do tanque, para dar espaço ao movimento
do combustível. Limpe qualquer respingo.
Tanque de Combustível (Não Incluso)
Remova a tampa do tanque de combustível, coloque
o combustível e recoloque a tampa.

Tampa

Em temperaturas ambientes baixas (-10°C), adicione
aditivos especíﬁcos ao combustível diesel para evitar
a solidiﬁcação dos cristais de paraﬁna.

Nível de combustível

Dreno
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9.6 - Sangria do ar

Utilize a bomba
de alimentação

Acelere até

do combustível

a posição

até obter ﬂuxo

máxima.

constante.

9.7 - Ligando o motor
• Além de todas as outras especiﬁcações da máquina, certiﬁque-se de que o motor esteja em posição horizontal próxima
antes de ligá-lo. Se o motor for ligado manualmente, certiﬁque-se de que as operações necessárias possam ser realizadas
sem qualquer risco de bater em paredes ou em objetos perigosos. Partida à corda (exceto por cabo de arranque) não é
permitida, mesmo em emergências.
• Certiﬁque-se que a máquina esteja estável para que não haja nenhum risco de capotamento.
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9.8 - Partida elétrica
Não acione a partida por mais de 20 segundos cada vez. Se o motor não ligar, aguarde 1 minuto antes de repetir a
tentativa. Se o motor não arrancar após duas tentativas, rastreie a causa de acordo com o quadro de diagnóstico.

1ª Posição

2ª Posição

Chave sempre ligada (1) posição de

Luz de alerta ligada.

- Ligando

quando o motor está operando

9.9 - Após ligar o motor
Temperatura
Deixe em marcha
lenta por alguns
minutos, de acordo
com a tabela ao
lado.

-20°C

Tempo
5’

-20°C ~ -10C

2’

-10°C ~ 5°C

1’

5°C

20”
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9.10 - Amaciando
Durante as primeiras 50 horas, não exceda 70% da potência nominal máxima.

9.11 - Antes de parar

Deixe em marcha
lenta por alguns
minutos.

9.12 - Desligando os motores

Não pare o motor quando o mesmo estiver operando a plena carga ou
em alta velocidade. Antes de desligá-lo, deixe-o funcionar em marcha
lenta por um curto período de tempo.

30

Manual Motor D 290 Lintec

10 - Manutenção
10.1 -

Descrição da operação
• Uso somente peças de reposição genuínas da fábrica. A falha em usar peças genuínas de fábrica pode resultar em
desempenho abaixo do padrão ou curta longevidade.
• O não cumprimento das operações descritas nas páginas a seguir pode envolver o risco de danos técnicos na máquina
e/ou na instalação.
• A falha em assim proceder tornará a garantia nula.
• Operações de manutenção a serem executadas com o motor frio.

10.2 - Após as primeiras 50 horas de operação
Troca do óleo do cárter.
Troca do ﬁltro de óleo.

10.3 - A cada 8 horas
Se o nível estiver abaixo

máx
.
min
.

do mínimo, preencha-o.
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10.3.1 - Limpeza do ﬁltro de ar

Abra o filtro de ar e remova o elemento. Limpe o
recipiente superior.
Sempre use óculos de proteção ao usar ar
comprimido.

Remova o elemento inferior do ﬁltro.
Nunca use solventes com baixo ponto de fulgor para limpar o elemento ﬁltrante. Tal ação
pode causar uma explosão.
-Não eliminar o óleo no ambiente, pois tem alto nível de poluição.
Limpe e seque o element ﬁltrante.

Drene e limpe o recipiente.Preencha com
óleo de motor até a marca do nível.

máx

.

Recoloque o ﬁltro de ar.

32

Assegure-se de que o ﬁltro esteja
montado corretamente, caso contrário
pó e impurezas podem entrar no sistema
de entrada.
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10.3.2 - Limpeza das aletas de arrefecimento

Remova o deﬂetor de ar.
Deﬂetor de ar

Limpe as aletas com uma escova e querosene. Seque com ar comprimido.
Recoloque o deﬂetor de ar.

10.3.3 - Troca de óleo e substituição do ﬁltro do óleo
Para drenar o óleo rápida e completamente, é aconselhável fazer esta operação quando o motor estiver quente.
O óleo do motor usado pode causar câncer de pele se você entrar frequentemente em contacto com o mesmo por
tempo prolongado. Se contato com o óleo não puder ser evitado, lave cuidadosamente as mãos com água e sabão
logo que possível. Não elimine o óleo no ambiente, pois tem um alto nível poluente.
• Remova o bujão e drene o óleo em um
recipiente apropriado.
• Remova e substitua o ﬁltro de óleo.
Use apenas peças de reposição genuínas,
de fábrica.
• Ao substituir o ﬁltro de óleo, mantenha-o
separado dos outros resíduos.
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• Recoloque o bujão de dreno do óleo.
• Remova a tampa do ﬁltro de óleo.
• Coloque o óleo e recoloque a tampa.
- Veriﬁque que o nível esteja virado para cima, com o nível do motor.
- Veriﬁque que o nível esteja para cima, com o plano do motor.

máx
.
min
.

- Certiﬁque-se que esteja no máximo, com o motor em superfície plana.

Antes de reiniciar, veriﬁque se a vareta de óleo, o dreno do óleo e os tampões de enchimento foram corretamente
recolocados em seus lugares para impedir que o lubriﬁcante escorra para fora.
As obrigações de garantia da fábrica, descritas acima, serão canceladas se:
• Nossos motores não estão instalados corretamente e, como consequência, os parâmetros funcionais corretos não são
respeitados e alterados.
• Nossos motores não estão sendo usados de acordo com as instruções descritas no “Manual “Uso e Manutenção” fornecido
com cada motor.
• Qualquer selo aﬁxado ao motor pela fábrica tenha sido alterado ou removido.
• As peças sobresselentes usadas não são originais de fábrica;
• Os sistemas de alimentação e injeção estão daniﬁcados por tipos de combustível não autorizados ou de má qualidade;
• A falha no sistema elétrico é devida aos componentes, conectados a este sistema, não fornecidos ou instalados pela fábrica.
• Os motores foram desmontados, reparados ou alterados por qualquer parte que não nossos representantes autorizados.
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10.4 - A cada 300 horas
10.4.1 - Ajustando a folga nos balancins
Ajustes e controles devem ser efetuados com o motor frio.
Ajuste da folga do balancim:
- Remova a tampa do balancim
- Vire o volante até que o pistão atinja T.D.C. (tot deade center = ponto morto superior) no curso de compressão.
- Destrave as porcas de parafuso de ajuste
- Deﬁna o ajustador de folga (mm. 0.15) após virar o volante até que atingir o pistão
- Aperte as porcas de travamento dos parafusos de ajuste.

10.4.2 - Ajuste e limpeza dos injetores
Uma bomba de teste de ajuste de pressão do injetor e um calibre de pressão adequado são necessários para limpar e
calibrar os injetores.
- Remova o injetor
- Conecte-o à bomba e ao indicador de pressão.
Opere a bomba
- Veriﬁque para certiﬁcar-se de que o injetor atomiza e de que o ajuste de pressão é de 220-230 Kg/cm2. Se o injetor
falhar em atomizar, desaperte a porca, limpe o furo central e o pino de agulha com uma escova de bronze e, em seguida,
lave inteiramente com gasolina. Se o mesmo atomizar mas o ajuste de pressão for menor, aumente a altura dos calços
sob a mola de calibração. Abaixe a altura dos calços se a pressão for excessiva.
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10.5 - Depois de 2500 horas – inspeção parcial
Revisão parcial:
-polimento da válvula e assento;
- veriﬁcação de equipamento de injeção;
- cronometragem de injeção;
- Veriﬁcação do espaço entre o topo do pistão e a parte inferior do cabeçote do cilindro, para que o pistão não bata no
cilindro;
- virabrequim e folga na extremidade do suporte came.
Aperto do cabeçote do cilindro.

10.6 - Depois de 5000 horas. Inspeção total
Inspeção total, conforme acima, mais: operações de retíﬁca/furação do cilindro e substituição do cilindro - operações de
retíﬁca/furação do cilindro ou substituição dos assentos das válvulas, guias, válvulas, virabrequim, rolamento principal
e biela de conexão, se necessário.

11 - Armazenamento
1 + 6 meses de óleo carter e substituição do ﬁltro de óleo.
Substituição do ﬁltro de combustível.
Limpeza das aletas de resfriamento.
Entrada de selo e saída com ﬁta adesiva.
Envolva o motor com uma folha de plástico e coloqueo-o sobre base de madeira.
SE O ARMAZENAMENTO EXCEDER 8 MESES, FAVOR CONTATAR NOSSOS CENTROS AUTORIZADOS DE SERVIÇO.
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11 - Circuitos
1)* Sistema elétrico
Baterial não fornecida. Motores montados sobre base de borracha.

Baterias recomendadas
Nas condições de partida padrão

12V - 66Ah/300A

BK = preto
BL=azul
W=branco
G=verde

R=vermelho
BR=marrom
Y=amarelo
GIY=verde/amarelo

1
2
3
4
5
6
7
8

Chave de ignição (opcional)
Regulador de voltagemr
Ignição do motor
Bateria (não incluida)
Alternador
Interruptor de pressão
Luz de advert. de recarga de bateria (opcional)
Luz de advertência de pressão do óleo (opcional)
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12 - Detectando e Solucionando Problemas

MANU TENÇÃO

Causa Provável
Filtro de ar entupido
Operação excessiva em marcha lenta
Amaciamento incompleto
Sobrecarregado

AJUSTES / REPAROS

Tempo incorreto de injeção
Conjunto principal de conexão mal
instalado
Mola do Conjunto Principal quebrado
Velocidade em marcha lenta
Anéis gastos ou colando
Cilindros gastos
Válvulas colando
Rolamentos Gastos
Contraporcas do cilindro soltas

38

Falha em

Ligar e

Aceleração

Ligar

Paradas

Deﬁciente

Velocidade
não
Constante

Fumaça

Com

Pressão do

Preta

Fumaça

Óleo do Motor
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Causa Provável

Falha em

Ligar e

Aceleração

Ligar

Paradas

Deﬁciente

Velocidade
não
Constante

Fumaça

Com

Pressão do

Preta

Fumaça

Óleo do Motor

Linha de combustível obstruída

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

Filtro de combustível entupido
Vazamentos de ar no sistema de
combustível
Orifício de ventilação do tanque
obstruído
Injetor colando
Válvula de bomba de injeção colando
Injetor não ajustado
Bomba de abastecimento de
combustível com defeito
Cremalheira da bomba de injeção
endurecida
Nível extra de controle de combustível
colando
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Manual Motor D 290 Lintec

Causa Provável
Nível do óleo muito alto
LUBRIFICAÇÃO

Pressão do óleo colando
Regulador da pressão de óleo não
ajustado
Bomba de óleo gasta
Ar dentro da linha de sucção de óleo
Indicador de pressão ou interruptor
de pressão com defeito

SISTEMA
ELÉTRICO

Linha de sucção de óleo entupida
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Bateria descarregada

Conexões de cabo incertos ou
incorretos
Interruptor de partida com defeito
Motor de partida com defeito.

Falha em

Ligar e

Aceleração

Ligar

Paradas

Deﬁciente

Velocidade
não
Constante

Fumaça

Com

Pressão do

Preta

Fumaça

Óleo do Motor

Manual Motor D 290 Lintec

Anotações
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