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Estimados clientes,

agradeço-lhes muito que se te
decidido por um produto de 
qualidade da fábrica STIHL.

Este produto foi fabricado em 
processos de fabricação mode
com grandes medidas de segu
e de qualidade. Esforçamo-no
fazer tudo para que fiquem sati
com este aparelho e que poss
trabalhar sem quaisquer probl
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los ilustrados
s símbolos ilustrados postos no 
os, são explicados nestas 
es de serviço.

rição do manuseio é apoiada 
ustrações. 

ção de parágrafos de texto
sos descritos para o manuseio 
 ter marcações diferentes:

sso para o manuseio sem 
cionamento directo à ilustração 

para o manuseio com 
amento directo à ilustração em 
 ao lado ao referir-se à cifra de 
.

lo:

ltar o parafuso
vanca ...

Além da descrição do manuseio podem 
estar incluídos parágrafos de texto com 
significado adicional nestas Instruções 
de serviço. Estes parágrafos são 
marcados por um dos símbolos 
descritos a seguir:

Atenção! Perigo de acidentes e de 
ferir-se para pessoas e contra 
graves danos materiais.

Atenção! Danificação do aparelho 
ou de peças individuais.

Indicação não forçosamente 
necessária para o manejo do 
aparelho, mas que pode conduzir a 
uma melhor compreensão e uma 
melhor utilização.

Indicação para um comportamento 
ecológico para evitar danos do meio 
ambiente.

Volume de fornecimento
Equipamento
Estas Instruções de serviço 
referem-se a modelos com 
diferentes volumes de 
fornecimento. As peças que
estão incluídas em todos os
modelos e as aplicações resu
disto, são marcadas por *. As
não incluídas no volume de 
fornecimento e marcadas po
podem ser adquiridas no 
revendedor STIHL como ace
especiais.

Aperfeiçoamento técnico
A STIHL trabalha permanenteme
aperfeiçoamento de todas as má
e de todos os aparelhos. Por isto
reservamo-nos o direito de 
modificações do volume de 
fornecimento em forma, técnica 
equipamento.

Por isto não podem ser feitas 
reivindicações referentes às indi
e às ilustrações destas Instruçõe
serviço.

ente a estas
ções de serviço
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tado permanente de prontidão 
ra entrar em funcionamento

ma de ignição deste aparelho es-
re ligado, e só será interrompido 
 pouco tempo para desligar o 

O sistema de ignição está nova-
no estado ligado depois de ter 
do o motor. Manter afastadas as 
s do aparelho – perigo de aci-
!

r não deve ser colocado em mo-
 com o dispositivo de arranque 
onector de linha de ignição tira-
om a vela de ignição desatarra-
evido ao estado permanente de 
ão para entrar em funcionamento 
o de incêndio por faíscas de ig-
ra do cilindro!

Medidas especiais de se-
gurança são necessárias 
durante o trabalho com o 
aparelho a motor.

Ler com atenção as In-
struções de serviço com-
pletas antes de colocar o 
aparelho pela primeira 
vez em funcionamento, e 
guardá-las num local se-

guro para o uso ulterior. A não-observa-
ção das Instruções de serviço pode ser 
muito perigosa.

Observar as prescrições de  segurança 
referentes aos diferentes países, por 
exemplo das cooperativas sociais, das 
caixas sociais, das autoridades para a 
protecção de trabalho e de outros.

Quem trabalha pela primeira vez com o 
aparelho a motor:
Fazer-se explicar pelo vendedor ou por 
uma outra pessoa competente como se 
trabalha seguramente com o aparelho – 
ou participar num curso especial.

Menores não devem trabalhar com o 
aparelho a motor – com a excepção de 
jovens maiores a 16 anos vigiados para 
a sua formação profissional.

Manter afastados crianças, anim
espectadores.

Quando o aparelho a motor não 
zado, pará-lo de tal modo que ni
seja posto em perigo. Proteger o
lho contra um emprego não auto

O utilizador é responsáel por aci
ou perigos que se apresentam p
outras pessoas ou a sua proprie

Só passar ou emprestar o apare
motor a pessoas que conhecem
modelo e o seu manuseio – e en
sempre também as Instruções d
viço.

Quem trabalha com o aparelho a
tem que estar descansado, são 
bom estado físico. 

Só para os portadores de pace-m
O sistema de ignição deste apar
produz um campo electromagné
muito pequeno. Uma influência s
alguns tipos de pace-makers não
ser excluída completamente. A S
recomenda consultar o médico r
tivo e o fabricante do pace-make
evitar riscos para a saúde. 

Não se deve trabalhar com o apa
motor depois de ter bebido álcoo
tomado medicamentos que preju
o poder de reacção, nem drogas

ma de ignição Indicações de segurança e 
técnica de trabalho 
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dor possibilita a eliminação de 
ecas, ervas, papel, neve e seme-
por exemplo em parques, está-
rques de estacionamento ou en-

 Também está apropriado para 
caminhos de caça na floresta.

ego do aparelho a motor para 
finalidades não é autorizado, e 
nduzir a acidentes ou danos no 
o a motor. Não efectuar altera-
 produto – isto também pode 

ir a acidentes ou danos no apa-
 motor.

car as peças ou os acessórios 
dos pela STIHL para este apa-

motor ou as peças tecnicamente 
s. Dirija-se a um revendedor es-
ado no caso de ter perguntas na 
. Utilizar unicamente peças ou 
rios de alta qualidade. Senão po-
tir o perigo de acidentes ou de 
o aparelho a motor.

L recomenda utilizar as peças e 
sórios originais da STIHL. Estes 
ptados optimamente nas suas 

rísticas ao produto e às exigên-
 utilizador. 

Fatos e equipamento
Usar os fatos e o equipamento prescri-
tos

Os fatos têm que ser con-
venientes, e não devem 
incomodar. Fatos aperta-
dos, fato combinado, ne-
nhum casaco de trabalho.

Não usar fatos, nem xaile, 
nem gravata, nem jóias 
que podem entrar na 
abertura de aspiração de 
ar. 
Atar os cabelos compri-

dos, e protegê-los (lenço da cabeça, bo-
né, capacete, etc.).

Usar sapatos (botas) com sola antider-
rapante e sólida.

Pôr óculos de protecção 
e a sua protecção anti-rui-
do „pessoal“ – por 
exemplo as cápsulas para 
proteger os ouvidos.

Pôr luvas sólidas – se possível de 
couro.

A STIHL tem uma vasta gama de equi-
pamentos de protecção pessoais.

Transportar o aparelho a m
Parar sempre o motor.

Em veículos: 
Proteger o aparelho de tal modo
não bascule para o lado, que nã
danificado, e que não seja derra
combustível.

Meter gasolina 
A gasolina é extr
mente fácil de inf
-se – 
manter-se afastad
go aberto – não de
combustível  – não

Parar o motor antes de abastec
pósito.

Não abastecer o depósito enqua
motor ainda esteja quente – o co
vel pode transbordar – perigo de
dio! 

Retirar o aparelho a motor das c
antes de abastecer o depósito. S
tecer o depósito quando o apare
motor é depositado no chão.

Abrir cuidadosamente a tampa d
sito para que uma sobrepressão
tente possa decompor-se lentam
que não saia combustível.
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stecer o depósito em locais bem 
os. Se for derramado combus-
par imediatamente o aparelho a 
 atenção para que os fatos não 
 em contacto com o combustível, 
mudar-se imediatamente.

Colocar correctamente a 
tampa do depósito com 
ala basculante (fecho de 
baioneta), girá-la até ao 
encosto, e fechar o arco.

 reduzido o risco de que a tampa 
ósito se solte devido à vibração 
or, e que saia combustível.

r as fugas – quando sai combus-
o arrancar o motor – perigo de 
r queimaduras!

Antes do arranque
Controlar se o aparelho a motor está 
num estado seguro para o serviço – ob-
servar os capítulos respectivos nas In-
struções de serviço:

– O acelerador tem que funcionar fa-
cilmente, e voltar automaticamente 
para a posição da marcha em vazio

– A alavanca de regulação tem que 
ser posta facilmente em STOP resp. 
0

– Controlar se o conector da linha de 
ignição está bem apertado – com o 
conector solto podem produzir-se 
faíscas que podem inflamar a mistu-
ra de combustível e de ar – perigo 
de incêndio!

– Não efectuar alterações nos equi-
pamentos de serviço e de seguran-
ça

– Controlar o condutor de descarga 
para evitar uma carga electrostática 
no tubo soprador - garantir um 
estado e um assento correctos, 
substituir o condutor de descarga 
danificado - perigo de um choque 
causado pela corrente eléctrica! 

O aparelho a motor deve unicamente 
ser accionado num estado seguro para 
o serviço – perigo de acidentes!

Para o caso de emergência: 
Treinar como abrir rapidamente o fecho 
no cinto para as ancas, soltar os cintos 
para os ombros, e retirar o aparelho das 
costas. 

Arrancar o motor
A uma distância de pelo menos 3
do local do abastecimento do de
e não em locais fechados.

O aparelho a motor só é maneja
uma pessoa – não tolerar outras
soas na zona de trabalho – també
durante o arranque.

Não arrancar o motor a partir da
arrancá-lo como descrito nas Inst
de serviço.

Procurar um solo plano, uma po
sólida e segura, segurar bem o ap
a motor.

Objectos (por exemplo pedras) p
ser projectados para cima depoi
ranque do motor devido à corrent
com volume aumentado.
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ar e conduzir o aparelho

lho é transportado nas costas. A 
eita conduz o tubo soprador no 
 manejo.

alhar ao avançar lentamente – 
r sempre a zona de saída do tu-
ador – não andar para trás – 
 de tropeçar!

r o motor antes de retirar o apa-
 motor das costas.

Durante o trabalho
Nunca soprar na direcção de outras 
pessoas – o aparelho a motor pode lan-
çar pequenos objectos com uma grande 
velocidade para cima – perigo de ferir-
-se!

Parar imediatamente o motor no caso 
de um perigo iminente resp. no caso de 
emergência – 
colocar a alavanca de regulação em 
STOP resp. 0.

Nunca deixar funcionar o aparelho a 
motor sem vigilância.

Cuidado com verglas, humidade, neve, 
gelo, em encostas, num terreno aciden-
tado – perigo de escorregar-se!

Cuidado com sujidades, tocos, raízes, 
fossos – perigo de tropeçar!

Uma atenção e um cuidado maiores são 
necessários com a protecção anti-ruido 
posta – porque a percepção de ruidos 
avisando o perigo (gritos, sinais e ou-
tros) é limitada. 

Fazer a tempo intervalos de trabalho pa-
ra evitar o cansaço e a fadiga extrema – 
perigo de acidentes!

Trabalhar calma e concentradamente – 
só em boas condições de luz e de vista. 
Trabalhar prudentemente, não pôr ou-
tras pessoas em perigo.

Colocar o aparelho a motor num
plano, incombustível. Não depos
perto de materiais fáceis de infla
(por exemplo aparas, casca, erv
cas, combustível) – perigo de in
dio!
Os silenciadores com catalisado
dem aquecer-se particularmente

O aparelho a moto
duz gases de esca
cos logo que o mo
teja a funcionar. Es
ses podem ser inod
invisíveis. Nunca t

lhar com o aparelho a motor em 
fechados nem mal ventilados – ta
não com máquinas com catalisa

Procurar sempre uma troca sufic
de ar durante o trabalho em foss
xadas ou em espaços limitados. 
de vida por intoxicação!

Os pós remoinhados durante o tr
podem ser nocivos para a saúde
uma máscara guarda-pó no caso
desenvolvimento de pó.
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mar durante a utilização do apa-
 motor, nem na proximidade do 
o a motor – perigo de incêndio! 
s de gasolina inflamáveis podem 
r do sistema de combustível.

arelho a motor for submetido a 
rço não conforme o previsto (por 
o uma influência por um golpe ou 
eda), é imprescindível controlar 
 está num estado seguro para o 
 – vide também o capítulo „Antes 
nque“. 
ar particularmente a impermea-
 do sistema de combustível e a 

ionalidade dos equipamentos de 
nça. Não continuar a utilizar, de 
a nenhuma, um aparelho a motor 
o para o serviço. Contactar um 
edor especializado em caso de 
 

Vibrações
Um período de utilização prolongado do 
aparelho a motor pode conduzir à má 
circulação de sangue condicionada 
pelas vibrações („doença dos dedos 
brancos“).

Um período válido geralmente para a 
utilização não pode ser fixo porque este 
depende de vários factores.

O período de utilização é prolongado:

– Pela protecção das mãos (luvas 
quentes)

– Intervalos

O período de utilização é reduzido:

– Por uma disposição particular 
pessoal à má circulação de sangue 
(característica: Dedos frios com 
muita frequência, irritação)

– Por baixas temperaturas ambientes
– Pelo tamanho das forças de pegar 

(um acesso sólido impede a 
circulação de sangue)

Ao utilizar o aparelho a motor 
regularmente e durante um período 
prolongado, e quando se apresentam 
repetidamente os sinais respectivos 
(por exemplo a irritação dos dedos), 
recomenda-se executar análises 
medicinais.

Manutenção e reparações 
Manter regularmente o aparelho
tor. Executar unicamente os trab
de manutenção e as reparações
são descritos nas Instruções de s
Mandar executar todos os demai
lhos por um revendedor especia

A STIHL recomenda mandar exe
os trabalhos de manutenção e a
rações unicamente no revended
pecializado da STIHL. Os revend
especializados da STIHL são ins
e formados regularmente, e rece
Informações técnicas.

Utilizar unicamente peças de rep
de alta qualidade. Senão pode e
perigo de acidentes ou de danos
aparelho. Dirija-se a um revende
pecializado no caso de ter pergu
matéria.

A STIHL recomenda utilizar as pe
reposição originais da STIHL. Es
tão adaptadas optimamente nas
características ao aparelho e às 
cias do utilizador. 

Parar sempre o motor, e tirar o
caixe da vela de ignição para e
uma reparação, manutenção e li
– perigo de ferir-se pelo arranqu
luntário do motor! – Excepção: R
ção do carburador e da marcha 
zio.



38

português

BR 600

Não pô
conecto
com a v
com o d
de incê
fora do

Não ma
motor à

Control
depósit

Utilizar
impecá
o capítu

Control
impecá

Control
tado im

Não tra
tuoso n
incênd

Não toc
perigo

O estad
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Parar o
ções..

m o 
 na 

 (a bra-
m ra-
ntes de 
rafuso 
BR 500, BR 550, 

r o motor em movimento com o 
r da linha de ignição tirado ou 
ela de ignição desatarraxada 
ispositivo de arranque – perigo 
ndio pelas faíscas de ignição 

 cilindro!

nter nem guardar o aparelho a 
 proximidade de um fogo aberto.

ar regularmente se a tampa do 
o veda bem.

 unicamente uma vela de ignição 
vel, autorizada pela STIHL – vide 
lo „Dados técnicos“.

ar o cabo de ignição (isolamento 
vel, ligação sólida).

ar se o silenciador está num es-
pecável.

balhar com um silenciador defei-
em sem silenciador – perigo de 
io! – Danos dos ouvidos!

ar no silenciador quente –
 de queimar-se!

o dos elementos anti-vibratórios 
ia o comportamento de vibração 
olar regularmente os elementos 
ratórios.

 motor para eliminar as perturba-

Montar os tubos sopradores

Inserir o
1 = condutor de descarga no
2 = tubo soprador

Enfiar o
3 = tubo soprador no 
2 = tubo soprador, e engatá-lo no 
4 = bujão

Inserir o
1 = condutor de descarga no
5 = anel deslizante, enfiar o
5 = anel deslizante, indicando co

lábio largo para a esquerda,
2 = saliência do tubo soprador

Inserir o
1 = condutor de descarga na
6 = braçadeira para mangueiras

çadeira para mangueiras se
nhura de suporte para os tira
gás) – o abaixamento do pa
tem que indicar para frente
Inserir o

1 = condutor de descarga na
7 = mangueira dobradiça

Completar o aparelho

45
2B

A
01

5 
S

C
45

2B
A

01
6 

S
C
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45
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, BR 550, BR 600

erir o
o soprador na 
ngueira dobradiça
ar a
çadeira para mangueiras por um
afuso

erir o
dutor de descarga na
ngueira dobradiça e na
çadeira para mangueiras (a bra-
eira para mangueiras com ra-
ra de suporte para os tirantes de 
) – o abaixamento do parafuso e 

anhura de suporte têm que indi-
 para frente

  Montar a 
  9= braçadeira para mangueiras na
  7= mangueira dobradiça

 Enganchar o
  1= gancho do fio condutor de descarga 

no 
10= olhal

Enfiar a
  7= mangueira dobradiça com a
  9= braçadeira para mangueiras na po-

sição ilustrada no
11= cotovelo, apertar bem o
12= parafuso

Enfiar a
13= tubeira (curvada ou direita, d

dentemente do país) no
  2= tubo soprador, e engatá-la n
14= bujão

Só accionar o aparelho com u
dutor de descarga correctame
montado

– O gancho no condutor de de
tem que ser enganchado no
(seta)

45
2B

A
01

7 
S

C

45
2B

A
06

0 
K

N

79

12

11
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– O e
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– O c
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– O c
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BR 500, BR 550, 

stojo no condutor de descarga 
 que ser grampeado no dispo-

vo de fixação (seta) 

ondutor de descarga tem que 
renar na ranhura (seta) 

ondutor de descarga tem que 
ressair de pelo menos 1 cm

Montar e regular o cabo de ma-
nejo

Enfiar o
1 = cabo de manejo no
2 = tubo soprador
: Pôr o aparelho ao ombro

Deslocar o 
1 = cabo de manejo na direcção longi-

tudinal, e ajustá-lo ao comprimento 
do braço, apertar bem o 

3 = parafuso

Grampear os
4 = tirantes de gás com o 
5 = estojo na
6 = ranhura de suporte

45
2B

A
01

9 
S

C
45

2B
A

03
2 

S
C

45
2B

A
04

6 
S

C

min. 1 cm
min. 1/2"
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nica-
pleta-
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ncosto
 parafu-
 primei-

gás
, BR 550, BR 600

ontar os tubos sopradores 
bo de manejo
 sequência inversa à montagem

o danificar o condutor de descar-
durante a desmontagem

sengatar a tubeira e os tubos so-
dores ao desatarraxá-los do bu-
, e retirá-los

Montar uma ajuda de transporte
Para guardar e transportar:

: Fixar a fita adesiva no tubo sopra-
dor – passar a costura pelo olhal

: Fixar o tubo soprador na abertura 
do cabo da placa traseira

Uma correcção da regulação do
tes de gás pode ser necessária d
da montagem do aparelho ou de
um período de serviço prolongad

Regular os tirantes de gás u
mente com um aparelho com
mente montado.

: Colocar o acelerador na pos
plena aceleração – até ao e

: Aparafusar sensivelmente o
so no acelerador até sentir a
ra resistência

Regular os tirantes de 
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A = Aju
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empos.

Pôr o
BR 500, BR 550, 

star os cintos de suporte de tal 
do que a placa traseira esteja 
ostada firme e seguramente nas 
tas 
star a altura
star a inclinação

Esticar os cintos de suporte

: Puxar as extremidades do cinto 
para baixo

Soltar os cintos de suporte

Levantar a corrediça de aperton

O motor 4-MIX da STIHL é lubr
por mistura, e tem que ser accio
com uma mistura de combustív
gasolina e de óleo para motores

Caso contrário, trabalha segund
princípio para motores a quatro t

 cinto de suporte

37
3B

A
00

3 
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N
37
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A
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4 

K
N

Motor 4-MIX



43BR 500

português

O moto
uma mi
e de óle

A quali
proporç
cia dec
lidade d

Co
um
dife
con
nis
tão

Gasol
Utilizar
com um
90 ROZ
solina n
Utilizar
ou com

Uti
chu
me

As máq
os gase
das com

O e
con
dep
chu

a pele 
dos va-
ara a 

o para 
dado-

pos 

s de 

ois 

s de 

Comb

00
0B

A
04

2 
K

N

, BR 550, BR 600

r tem que ser accionado com 
stura de combustível de gasolina 
o para motores.

dade destes combustíveis e a 
ão de mistura têm uma influên-
isiva sobre a função e a durabi-
o motor.

mbustíveis não apropriados ou 
a proporção de mistura que se 
rencia da prescrição podem 
duzir a danos severos no meca-

mo propulsor (gripamento do pis-
, alto desgaste, etc.).

ina
 unicamente gasolina de marca 
 índice mínimo de octanas de 
. Se o índice de octanas da ga-
ormal for inferior a 90 ROZ: 

 gasolina Super – sem chumbo 
 chumbo.

lizar de preferência gasolina sem 
mbo para proteger a saúde e o 
io ambiente.

uinas com um catalisador para 
s de escape devem ser acciona-
 gasolina sem chumbo.

feito catalítico pode reduzir-se 
sideravelmente ao abastecer o 
ósito várias vezes com gasolina 
mbada.

Óleo para motores
Utilizar unicamente óleo para motores a 
dois tempos de qualidade – o melhor 
é o óleo para motores a dois tempos 
STIHL; este é adaptado aos motores 
STIHL, e garante uma alta durabilida-
de do motor.

Devido às condições de serviço espe-
ciais nos aparelhos a motor com catali-
sador para os gases de escape deve 
unicamente ser utilizado o óleo para 
motores a dois tempos STIHL 1:50 
para preparar a mistura de combustível.

Se o óleo para motores a dois tempos 
STIHL não estiver disponível, utilizar 
unicamente o óleo para motores a dois 
tempos para motores refrigerados a ar - 
nenhum óleo para motores refrigerados 
a água, nenhum óleo para motores com 
círculo separado de óleo (por exemplo 
os motores a quatro tempos convencio-
nais).

Uma gasolina ou um óleo para mo-
tores de menor qualidade podem 
danificar o motor, os anéis de veda-
ção, as linhas e o depósito de com-
bustível.

Misturar combustível

Evitar um contacto directo d
com a gasolina e a inalação 
pores de gasolina – perigo p
saúde!

: Meter primeiro o
1 = óleo para motores, depois a
2 = gasolina num bidão autorizad

combustível – e misturar cui
samente

Proporção de mistura
no óleo para motores a dois tem
STIHL 1:50: 
1:50 = 1 parte de óleo + 50 parte
gasolina

num outro óleo para motores a d
tempos de marca:
1:25 = 1 parte de óleo + 25 parte
gasolina

ustível

1 2

MIX
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1
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10
15
20
25
BR 500, BR 550, 

los

ar a mistura de combustí-

ra de combustível envelhece – 
r unicamente as necessidades 
guns meses. Guardá-la unica-
em recipientes autorizados para 
tível num local seco e seguro.

cudir fortemente o bidão com a 
tura de combustível antes de 
stecer a máquina

 bidão pode formar-se pressão – 
í-lo cuidadosamente

par cuidadosamente de vez em 
ndo o depósito de combustível e

idão
esto do combustível e o líquido 
izado para a limpeza devem ser 
inados conforme as prescrições 

 protecção do meio ambiente!

: Limpar a tampa do depósito e a zo-
na à volta antes de abastecer o de-
pósito para que não caia sujidade 
no depósito

: Posicionar o aparelho de tal modo 
que a tampa do depósito indique 
para cima

Não derramar combustível durante o 
abastecimento do depósito, nem encher 
o depósito a transbordar. A STIHL 
recomenda o sistema de enchimento 
STIHL (acessórios especiais).

Abrir a tampa

: Bascular o arco para fora at
esteja numa posição vertica

: Girar a tampa no sentido co
aos ponteiros do relógio (apr
volta)

: Retirar a tampa do depósito

e
a

Óleo para
motores a
dois tempos
STIHL
1:50 

Outros óleos
para motores 
a dois tempos
de marca
1:25

Litro (c.c.) Litro (c.c.)
0,02 (20) 0,04 (40)
0,10 (100) 0,20 (200)
0,20 (200) 0,40 (400)
0,30 (300) 0,60 (600)
0,40 (400) 0,80 (800)
0,50 (500) 1,00 (1000)

Meter combustível
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 a tampa

locar a tampa – o arco está na 
ição vertical – as marcações 
 que estar em alinhamento

ar a tampa no sentido dos pon-
os do relógio até ao encosto 
rox. 1/4 volta)

scular o arco de tal modo para 
tro que feche niveladamente 
 a superfície

co não for nivelado com a super-
se o nariz do arco não estiver 
tamente no entalhe (seta), a tam-
 está correctamente fechada, e 
os descritos têm que ser repeti-

1 = Alavanca de regulação
2 = Acelerador

0 = Paragem do motor 
O sistema de ignição é interrompi-
do, o motor pára-se. A alavanca de 
regulação não se engata nesta po-
sição, mas volta para trás

# = Posição de serviço
O motor está a funcionar ou pode 
ser arrancado. Um accionamento 
progressivo do acelerador é pos-
sível

C= Posição de engate 
O acelerador pode ser engatado em 
três escalões: Aceleração de 1/3, 
aceleração de 2/3 e posição de ple-
na aceleração.
Para soltar o engate, colocar a ala-
vanca de regulação novamente na 
posição de serviço #

Arrancar o motor 
Arrancar o aparelho unicam
num solo limpo sem pó de m
que o aparelho não aspire p

A 
1 = alavanca de regulação tem q

contrar-se na posição #

: Premir o fole da bomba de c
tível pelo menos cinco vezes
mo quando o fole está cheio
combustível

Para a informação antes do 
arranque

45
2B

A
02

0 
K

N

1

2

Arrancar / Parar o moto
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 até à 
ra!
 ar-
ntido 
cção 
e se 

stre ex-
ório do 
ar de-
BR 500, BR 550, 

 motor frio

ar o botão giratório do Choke 
a l 

 motor quente

ar o botão giratório do Choke pa-
n

ta regulação também é válida 
ndo o motor já tem funcionado, 

s quando ainda está frio

: Colocar o aparelho numa posição 
segura no chão – observar para que 
não se encontre nenhuma outra 
pessoa na zona da abertura de saí-
da

: Procurar uma posição segura:
Segurar o aparelho com a mão es-
querda no cárter, e protegê-lo com 
um pé para que não se desloque

: Puxar o cabo de arranque le
mente com a mão direita pa
até sentir o primeiro encosto
e puxar depois rápida e forte
–
não puxar a corda para fora
extremidade – perigo de rotu

: Não deixar recuar o cabo de
ranque – reconduzí-lo no se
contrário à direcção de extra
para que a corda de arranqu
enrole correctamente

: Arrancar até que o motor mo
plosões – girar o botão girat
Choke para n, ao mais tard
pois do terceiro arranque
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 da primeira ignição

motor frio:

ar o botão giratório do Choke pa-
n –
tinuar a arrancar até que o mo-

 esteja a funcionar

motor quente:

ntinuar a arrancar até que o mo-
 esteja a funcionar 

Motor läuft

Para mudar para a marcha em vazio:

Accionar o
2 = acelerador – o botão giratório do 

Choke salta automaticamente para 
a posição de serviço # 
oo

: Colocar manualmente o botão gira-
tório do Choke na posição de servi-
ço #

Com uma temperatura muito baixa

: Acelerar pouco –
deixar aquecer o motor durante 
pouco tempo

Quando o motor não arranc
O botão giratório do Choke não 
do a tempo para n depois da p
ignição do motor, o motor afogou

: Girar o botão giratório do Ch
ra n

Colocar a
1 = alavanca de regulação em C

engatar o
2 = acelerador na posição de ple

aceleração
: Arrancar até que o motor es

funcionar
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sistên-
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entos 

o de 
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zio até 
 pela 
ra que 
or (sis-
 sejam 
a acu-

te pou-

r o 
ustível 
ximida-
tilizado 
agem 
ardar o 
BR 500, BR 550, 

sito foi esvaziado completa-
 e foi reabastecido

mir o fole pelo menos cinco ve-
 depois de ter abastecido o de-
ito – mesmo quando o fole está 
io de combustível

Parar o motor

Puxar a
1 = alavanca de regulação para 0 – o 

motor pára-se – a alavanca de regu-
lação volta para trás depois de ter 
sido accionada

Durante o primeiro período
serviço
Não accionar o aparelho recém-
da fábrica sem carga até ao terc
chimento do depósito no alto sec
número de rotações para que, du
fase de rodagem, não se aprese
cargas adicionais. As peças mov
das têm que adaptar-se uma à o
rante a fase de rodagem – no m
mo propulsor existe uma maior re
cia à fricção. O motor atinge a su
ma potência depois de um perío
funcionamento de 5 a 15 enchim
do depósito.

Durante o trabalho
Depois de um serviço prolongad
plena carga, deixar funcionar o m
ainda um pouco na marcha em va
que o maior calor seja dissipado
corrente de ar de refrigeração pa
as peças no mecanismo propuls
tema de ignição, carburador) não
carregadas extremamente por um
mulação de calor.

Depois do trabalho
No caso de uma paragem duran
co tempo:
Deixar arrefecer o motor. Guarda
aparelho com o depósito de comb
cheio num local seco, não na pro
de de fontes de ignição, até ser u
novamente. No caso de uma par
prolongada – vide o capítulo „Gu
aparelho“.
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Indicações de serviço
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s de ar sujos reduzem a potên-
otor, aumentam o consumo de 
tível, e dificultam o arranque.

o a potência do motor está a 
ir sensivelmente

ar o botão giratório do Choke pa-
l

ltar os
afusos, retirar a
pa do filtro

Retirar o
3 = filtro
: Substituir o filtro sujo ou danificado
: Inserir um novo filtro na caixa do fil-

tro
: Colocar a tampa do filtro
: Aparafusar os parafusos, e apertá-

-los bem

O carburador está dotado ex-fáb
regulação standard.

Esta regulação do carburador é e
da de tal modo que seja introduzi
óptima mistura de combustível e
no motor em todos os estados op
nais.

Correcções no parafuso regulad
cipal e no parafuso regulador da m
em vazio só podem ser efectuad
tadamente neste carburador. 

tituir o filtro de ar Regular o carburador

H L
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ação standard
rar o motor
ntrolar o filtro de ar – substituí-lo 
 caso de necessidade
ntrolar a regulação dos tirantes 
gás, regulá-los em caso de ne-
sidade – vide o capítulo „Regu-
os tirantes de gás“
ntrolar a grade pára-chispas* no 
nciador – limpá-la ou substituí-la 
 caso de necessidade
ar sensivelmente os dois parafu-
 reguladores no sentido contrá-
aos ponteiros do relógio até ao 
osto:

afuso regulador principal está 
rto de 3/4 volta, o
afuso regulador da marcha em 
io está aberto de 3/4 volta
ancar o aparelho, e deixar aque-
 o motor

 „Referente a estas Instruções 
erviço“ 

Regular a marcha em vazio 
O motor fica parado na marcha em 
vazio 

Girar o
LA=parafuso de encosto da marcha em 

vazio lentamente no sentido dos 
ponteiros do relógio até que o motor 
funcione regularmente

O número de rotações é irregular na 
marcha em vazio, 
o motor desliga-se apesar da 
correcção da regulação LA,
má aceleração

A regulação da marcha em vazio é 
demasiadamente magra – girar o

L = parafuso regulador da marcha em 
vazio no sentido contrário aos pon-
teiros do relógio até que o motor 
funcione regularmente, e que acele-
re bem – no máx. até ao encosto

O número de rotações é irregular na 
marcha em vazio

A regulação da marcha em vazio é 
demasiadamente gorda – girar o

L = parafuso regulador da marcha em 
vazio no sentido dos ponteiros do 
relógio até que o motor funcione 
regularmente, e que acelere ainda 
bem – no máx. até ao encosto

Depois de cada correcção no parafuso 
regulador da marcha em vazio (L) tam-
bém é necessária, na maioria dos ca-
sos, uma alteração do parafuso de en-
costo da marcha em vazio (LA).

Correcção da regulação do ca
rador durante empregos numa
de altitude

Se o motor não funcionar de mod
fatório, pode ser necessária uma
quena correcçção: 

: Controlar a regulação stand
: Deixar aquecer o motor 

Girar o
H = parafuso regulador principal 

tido dos ponteiros do relógio
magro) – no máx. até ao enc

No caso de uma regulação d
siadamente magra existe o p
de danos no mecanismo pro
devido à falta de lubrificante
sobreaquecimento.
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, BR 550, BR 600

 a potência do motor é insufi-
quando o motor arranca mal ou 
 há perturbações na marcha em 
ontrolar primeiro a vela de igni-

smontar a vela de ignição
par a vela de ignição suja

ntrolar a
tância dos eléctrodos – 
justá-la eventualmente  – o valor 
e no capítulo „Dados técnicos“

: Eliminar as causas para a sujidade 
na vela de ignição 

As causas possíveis são:

– Demasiado óleo para motores no 
combustível

– Um filtro de ar sujo
– Condições de serviço desvantajo-

sas

: Substituir a vela de ignição de-
pois de aprox. 100 horas de servi-
ço – com os eléctrodos muito quei-
mados também já mais cedo – 
utilizar unicamente velas de ignição 
desparasitadas e autorizadas pela 
STIHL – vide o capítulo „Dados téc-
nicos“ 

Para evitar a formação de chispas 
e o perigo de incêndio

É imprescindível, com uma vela de 
ignição com porca de ligação sepa-
rada, atarraxar a

1 = porca de ligação na rosca, e apertá-
-la bem

Em todas as vela de ignição
o 

2 = encaixe da vela de ignição f
mente sobre a

3 = vela de ignição 

rolar a vela de ignição

00
0B

A
00

2 
K

N

1
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A

04
5 

K
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Control
ciador q
a dimin

: De

So
3 = par
4 = cob

* vid
de 

ue

a
uma 
e apro-

r para 

lia com 

Grad
no si

r-
rno 
BR 500, BR 550, 

ar a grade pára-chispas no silen-
uando a potência do motor está 

uir-se.

ixar arrefecer o silenciador

ltar os
afusos, retirar a
ertura

e „Referente a estas Instruções 
serviço“

Retirar a
5 = grade pára-chispas
: Limpar a grade pára-chispas suja – 

substituí-la no caso de estar danifi-
cada ou fortemente coqueificada

: Colocar novamente a grade pára-
-chispas

: Montar a cobertura

Substituir a corda de arranq

Desaparafusar os
1 = parafusos, retirar a
2 = tampa do arrancador

Fazer sair cuidadosamente 
3 = braçadeira para molas com 

chave de fenda ou um alicat
priado do eixo

A mola de retorno pode salta
fora – perigo de ferir-se!

Retirar cuidadosamente a po
a 

4 = arruela e os 
5 = trinquetes

e pára-chispas*
lenciador

Substituir a corda de a
ranque / a mola de reto
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: Fa
ran

: Re
do 

: En
no 
um

: Pu
arr

uma 
e apro-
ão dos 
ra mo-
o con-

io – co-
, BR 550, BR 600

zer sair a corda do cabo de ar-
que com uma chave de fenda
tirar os restos da corda da polia e 
cabo de arranque

fiar uma nova corda de arranque 
cabo de arranque, e dotá-la de 
 dos nós especiais ilustrados
xar o nó para dentro do cabo de 
anque Passar a extremidade da corda de 

cima pelo 
6 = casquilho da corda e pela
7 = polia, e fixá-la por um nó simples
: Humedecer o furo do mancal da 

polia com óleo não resinoso
Enfiar a polia no

8 = eixo – girá-la um pouco para a es-
querda e a direita até que o olhal da 
mola de retorno engate

Colocar novamente os 
5 = trinquetes na polia, enfiar a
4 = arruela no eixo, puxar a
3 = braçadeira para molas com 

chave de fenda ou um alicat
priado no eixo e sobre o buj
trinquetes – a braçadeira pa
las tem que indicar no sentid
trário aos ponteiros do relóg
mo na ilustração

21
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A
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8 
K
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Tende

: Fo
ran
est
da 

: Se
: Pu

e p
: Lar
: De

de 
na 

O cabo
firmem
corda. S
mola de

Ainda d
rar a po
meia vo
tament
vel, a m
te – pe

: Tira
pol

artir de 

ustível 
impá-lo
ordo 

 meio 

bura-

arelho, 
 cilín-

al seco 
o em-
emplo 
BR 500, BR 550, 

r a mola de retorno

rmar um laço com a corda de ar-
que desenrolada, e girar com 
e a polia seis voltas no sentido 
seta
gurar a polia
xar a corda transposta para fora, 
ó-la em ordem
gar a polia
ixar recuar lentamente a corda 
arranque de modo que se enrole 
polia
 de arranque tem que ser puxado 
ente para dentro do casquilho da 

e bascular para o lado: Tender a 
 mais uma volta.

eve ser possível continuar a gi-
lia pelo menos de mais uma 
lta com a corda puxada comple-

e para fora. Se isto não for possí-
ola está tendida demasiadamen-

rigo de rotura!

r um enrolamento da corda da 
ia

Substituir a mola de retorno 
partida

Os fragmentos da mola podem 
ainda estar prétendidos, e saltar 
surpreendentemente para fora en-
quanto tirados da tampa do arran-
cador – perigo de ferir-se! 
Usar uma protecção da cara (visei-
ra) e luvas de protecção

: Desmontar a polia

Fazer sair cuidadosamente a
1 = caixa da mola e os fragmentos da 

mola com uma chave de fenda
: Humedecer a mola de reserva com 

algumas gotas de óleo não resinoso
: Posicionar a mola de reserva com a 

caixa da mola na tampa do arran-
cador

: Montar a polia, tender a mola de 
retorno, colocar a tampa do arran-
cador, e atarraxá-la

Durante intervalos de serviço a p
aprox. 3 meses

: Esvaziar o depósito de comb
num local bem ventilado, e l

: Reciclar o combustível de ac
com as prescrições e com o
ambiente

: Esvaziar o carburador – 
senão, os diafragmas no car
dor podem colar-se

: Limpar cuidadosamente o ap
particularmente as nervuras
dricas e o filtro de ar

: Guardar o aparelho num loc
e seguro. Protegê-lo contra 
prego não autorizado (por ex
por crianças)

Guardar o aparelho
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1) A STIH

Indic
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Reduzir
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 c
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-
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da
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Máquina

Cabo de

Filtro de

Filtro no
x

Depósit

Carbura
x

Vela de

Abertura

Folga d x

Câmara x

Grade p
x

Parafus
excepçã x

Elem. a

Grade d
x

Tirantes x

Conduto
x

Autocol
, BR 550, BR 600

L recomenda o revendedor especializado     da STIHL

ações de manutenção 
conservação

ações referem-se às condições de emprego normais.
 correspondentemente os intervalos indicados sob condições mais difí-
 em grande quantidade, etc.) e com tempos diários mais longos.

an
te

s 
de

 in
ic

ia
r

o 
tra

ba
lh

o

de
po

is
 d

o 
fim

 d
o 

tra
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 d
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 d
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 c

as
o 

de
 u

m
a

 completa
Controlo visual (estado, impermeabilidade x x

limpar x

 manejo Controlo do funcionamento x x

 ar substituir x x

 depósito de combustível
Controlo pelo revendedor especializado1) x

Substituir o fitro pelo revendedor especializado1) x

o de combustível limpar x

dor
Controlar a marcha em vazio x x

Regular novamente a marcha vazio

 ignição
Reajustar a dist. dos eléctrodos x

Substituir depois de 100 horas de serviço

s de asp. para ar de refrigeração limpar x

as válvulas Controlar, regular eventualmente depois de 139 
horas de serviço 

 de combustão Descoqueificar depois de 139 horas de serviço, 
depois todas as 150 horas

ára-chispas no silenciador 
controlar

limpar resp. substituir x

os e porcas acessíveis (com a 
o dos parafusos reguladores) reapertar

nti-vibr. (tamp. borracha,molas)
Controlo visual x

Substituir pelo revendedor especializado1) x x

e prot. da asp. de ar de sopro 
controlar x x

limpar

 de gás regular

r de descarga
controlar x

substituir x

ante de segurança substituir x
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A obse
Instruçõ
excess
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nagem
das com
nestas 
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otor es-
ormal, 
nforme 
ídas a 

odo de 
ças se-

el) 

o do 

Minim
evitar
BR 500, BR 550, 

rvação das prescrições destas 
es de serviço evita um desgaste 

ivo e danos no aparelho.

ção, a manutenção e a armaze-
 do aparelho têm que ser efectua-

 tanto cuidado como descrito 
Instruções de serviço. 

rio utilizador responsabiliza-se 
os os danos causados pela não-
ação das indicações de segu-

manejo e manutenção. Isto é so-
 válido para:

dificações no produto não auto-
das pela STIHL
tilização de ferramentas ou 
ssórios que não são autoriza-
, nem apropriadas ou de menor 
lidade
tilização não conforme o pre-

to do aparelho
tilização do aparelho durante 
petições de desporto ou de 
cursos

 danos consecutivos devido à uti-
ção do aparelho com peças de-
uosas

Trabalhos de manutenção
Todos os trabalhos mencionados no ca-
pítulo „Indicações de manutenção e de 
conservação“ têm de ser efectuados re-
gularmente. Quando o utilizador não po-
de efectuar ele próprio estes trabalhos 
de manutenção, tem que contactar um 
revendedor especializado.

A STIHL recomenda mandar efectuar os 
trabalhos de manutenção e as repara-
ções unicamente no revendedor espe-
cializado da STIHL. Os revendedores 
especializados da STIHL são instruídos 
regularmente, e Informações técnicas 
são postas à sua disposição.

Se estes trabalhos não forem efectua-
dos ou efectuados impropriamente, po-
dem apresentar-se danos pelos quais o 
próprio utilizador tem de responsabili-
zar-se. Trata-se entre outros dos danos 
seguintes:

– Danos no mecanismo propulsor de-
vido a uma manutenção não reali-
zada a tempo ou insuficientemente 
(por exemplo o filtro de ar e o filtro 
de combustível), a uma falsa regu-
lação do carburador ou a uma lim-
peza insuficiente da condução do ar 
de refrigeração (fendas de aspira-
ção, nervuras cilíndricas) 

– Danos causados pela corrosão e 
outros danos consecutivos devido a 
uma armazenagem não adequada

– Danos no aparelho devido à utiliza-
ção de peças de reposição de 
qualidade inferior

Peças de desgaste
Algumas peças do aparelho a m
tão submetidas a um desgaste n
mesmo quando são utilizadas co
o previsto, e têm que ser substitu
tempo, consoante o tipo e o perí
uso. Entre outros trata-se das pe
guintes:

– Filtro (para o ar, o combustív
– Dispositivo de arranque
– Vela de ignição
– Elementos de amorteciment

sistema anti-vibratório

izar o desgaste, e 
 danos
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*

 / 600

-

0 / 550
00

ções 

Peça
, BR 550, BR 600

   1= Tubeira direita*
  2= Tubeira curvada*
  3= Tubo soprador BR 550 / 600
  4= Tubo soprador BR 500*
  5= Tubo soprador BR 500 / 550
  6= Cabo de manejo
  7= Acelerador
  8= Alavanca de regulação 
  9= Mangueira dobradiça 
10= Cinto de suporte
11= Placa traseira
12= Grade de protecção
13= Filtro de ar
14= Tampa do depósito

15= Conector da linha de ignição
16= Silenciador (com grade pára

-chispas)*
17= Parafusos reguladores do 

carburador
18= Botão giratório do Choke
19= Bomba de combustível
20= Cabo de arranque
21= Depósito de combustível
22= Condutor de descarga BR 50
23= Condutor de descarga BR 6
#  = No. da máquina

* vide „Referente a estas Instru
de serviço“

s importantes
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Mecan

60 mm

1) Os 
esta
vaz

Motor S
Cilindra
Diâmet
Curso d
Número
da mar

Dado

 de 
nsen-
ição 
 de 
l inte-

c.c.)

tulo 
el“

Tipo o

BR 50
BR 55
BR 60
BR 500, BR 550, 

ismo propulsor Sistema de ignição Sistema de combustível

Dispositivo de arranque
Corda de arranque: Ø 3,5 mm x 9

dados consideram igualmente os 
dos operacionais Marcha em 

io e Número máximo de rotações

TIHL 4-MIX
da: 64,8 c.c.
ro cilindro: 50 mm
o êmbolo: 33 mm
 de rotações 

cha vazio:
2 500 1/min

s técnicos

Princípio: Volante magnéti-
co manobrado 
electronicamente

Vela de ignição 
(desparasitada): NGK CMR 6 H
Distância dos 
eléctrodos:

0,7 mm

Carburador: Carburador
diafragma i
sível à pos
com bomba
combustíve
grada

Conteúdo depósito 
de combustível:

1,4 l (1400 

Mistura de 
combustível:

Vide o capí
„Combustív

Nível da pres-
são sonora 
equivalente 
Lpeq EN ISO
11201 1) 

Nível da potência 
sonora equivalen-
te Lweq
ISO
3744 1) 

Aceleração osci-
lante segundo 
ISO 8662
na marcha em 
vazio

Aceleração osci-
lante segundo 
ISO 8662
com o número 
máx. de rot.

Passagem 
máxima de 
ar

Velocidade 
de ar

Pes

dB(A) dB(A) m/s2 m/s2 m.c./h m/s kg
0 86 95 1,7 1,4 1380 81 9,9
0 92 103 1,5 1,6 1490 89 9,7
0 96 105 1,7 1,8 1720 90 9,5
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Cinto p

Tubeira

Tubeira

Informa
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rios esp
serviço
STIHL.

* vide
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evem 
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edores 
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dores 

nica-
toriza-
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 simila-

s de re-
 contrá-
ntes ou 

ças de 

STlHL 
mero 
lo em-
 pelo 

ição 
 pode 

Aces o
, BR 550, BR 600

ara as ancas

 direita*

 curvada*

ções actuais referentes a estes 
rios especiais e a outros acessó-
eciais podem ser adquiridas no 

 de revendedor especializado 

 „Referente a estas Instruções 
erviço“

Os utilizadores desta máquina d
unicamente executar os trabalho
manutenção e de conservação q
descritos nestas Instruções de s
As demais reparações devem un
mente ser efectuadas por revend
especializados.

A STIHL recomenda fazer execu
trabalhos de manutenção e as re
ções unicamente pelo revendedo
cializado da STIHL. Instruções e
mações técnicas estão postas re
mente à disposição dos revende
especializados da STIHL. 

Durante as reparações, aplicar u
mente as peças de reposição au
das pela STIHL para este aparel
motor, ou as peças tecnicamente
res. Utilizar unicamente as peça
posição de alta qualidade. Caso
rio, pode existir o perigo de acide
de danos no aparelho a motor.

A STIHL recomenda utilizar as pe
reposição originais STIHL.

As peças de reposição originais 
podem ser reconhecidas pelo nú
da peça de reposição STIHL, pe
blema STIHl e eventualmente
símbolo para as peças de repos
STlHL (. Este símbolo também
estar só em pequenas peças. 

sórios especiais Indicações de reparaçã
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ANDRE
Badstr.
71336 

confirm
seguir

corresp
são das
e 2000

O prod
de acor
EN ISO
EN 550

Para av
ra med
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ao aplic

ncias 
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alidade 

e 
gem, à 

Tipo de
Marca 
Tipo:

Identific
série:
Cilindra

Decla
dade

e

00
0B

A
02

5 
LÄ
BR 500, BR 550, 

AS STIHL AG & Co. KG
 115
Waiblingen

a que a nova máquina descrita a 

onde às prescrições em conver-
 normas 98/37/CE, 89/336/CEE 

/14/CE.

uto foi desenvolvido e fabricado 
do com as normas seguintes:
12100, EN 61000-6-1, 

12.

eriguar o nível da potência sono-
ido e garantido procedeu-se se-
a norma 2000/14/CE, anexo V, 
ar a norma ISO 11094.

Nível da potência sonora medido:
BR 500: 99 dB(A)
BR 550: 106 dB(A)
BR 600: 108 dB(A)

Nível da potência sonora garantido: 
BR 500: 100 dB(A)
BR 550: 107 dB(A)
BR 600: 109 dB(A)

Depósito da documentação técnica: 
Andreas Stihl AG & Co. KG  
Produktzulassung
(Admissão dos produtos)

Waiblingen, no 01.09.2004

Andreas Stihl AG & Co. KG
i.V. 

Steinhauser
Director do departamento
Grupos de produtos Management /
Serviço técnico

Todos os produtos da STIHL 
correspondem às máximas exigê
de qualidade.

Pela certificação por uma socied
independente é confirmado ao 
fabricante STIHL que todos os pr
satisfazem as exigências severa
norma internacional ISO 9001 pa
sistemas de administração de qu
quanto ao desenvolvimento dos 
produtos, ao aprovisionamento d
materiais, à fabricação, à monta
documentação e ao serviço de 
assistência técnica. 

 construção: Soprador 
de fábrica: STIHL

BR 500, 
BR 550, 
BR 600 

ação de 4282

da: 64,8 c.c.3

ração de conformi-
 CE do fabricante

Certificado de qualidad
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