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Modelo do motor: 170F Sistema de arranque: Manual

Tipo de motor: 4 tempos, 1 cilindro Caixa de velocidades: 1, 0, 2

Cilindrada: 208cm3 Depósito de óleo: 0.6L

Cavalagem: 7 Cavalos Depósito de combustível: 3.6L

Potência: 4.2Kw Largura de trabalho: 500-900mm

Rotação por minuto: 3600rpm Profundidade trabalho: 150-300mm

Refrigeração do motor: Refrigerado a ar Rodas: 5.00-12

Sistema de transmissão: Engrenagens Peso: 105Kg

RESPEITE TODAS AS INSTRUÇÕES!
Este manual destina-se apenas a alertar o utilizador 
para eventuais situações de perigo que possam surgir. 
Não desrespeite nenhuma das instruções aqui forneci-
das, existem muitos fatores alheios ao fabricante que po-
dem provocar um acidente, use o bom senso e caso ache 
necessário procure ajuda de um especialista. 

RECICLE ESTE PRODUTO!
Não coloque este produto nem os seus acessórios no 
contentor do lixo. Ajude a preservar o meio ambiente, 
contacte as autoridades locais e pergunte pelos locais de 
reciclagem adequados no seu município.

MANUTENÇÃO / REPARAÇÃO.
Quando precisar de reparar este produto, certifique-se 
de que apenas um técnico especializado procede à sua 
reparação. Ao seguir este conselho estará a garantir que 
todas as peças colocadas são compatíveis e originais, 
prolongando assim a vida útil do seu produto.

GARANTIA.
A garantia é válida apenas para defeitos de fabrico, a 
marca rejeitará toda e qualquer responsabilidade nas 
reclamações em que seja detetado um uso indevido.  
Não force nem altere este produto. Apenas técnicos es-
pecializados e autorizados pela marca podem reparar 
este produto. A marca reserva-se ao direito de alterar 
este produto e ou qualquer um dos seus acessórios sem 
aviso prévio aos seus utilizadores. 

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL!
Obrigado por adquirir este produto, antes de o utilizar, 
leia atentamente este manual, certifique-se de que en-
tende todas as  instruções e advertências nele mencio-
nadas. Guarde este manual para futuras consultas, o 
incumprimento das instruções aqui fornecidas poderá 
resultar num acidente com ferimentos graves ou morte.

EM CASO DE DÚVIDA CONTACTE UM ESPECIALISTA! 
Caso não conheça o funcionamento deste produto e ou 
não tenha experiência suficiente para o usar, deve procu-
rar ajuda junto de um especialista de forma a aprender a 
manusear o mesmo em segurança.

NÃO ALTERE NEM FORCE ESTE PRODUTO!
Não altere a motoenxada, nem force a sua utilização, 
utilize apenas para o fim que lhe é destinado, a marca 
rejeitará toda e qualquer responsabilidade por qualquer 
tipo de acidentes provocados pelo uso indevido deste 
produto e ou dos seus acessórios.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS!
Este produto não é adequado para ser usado por cri-
anças e ou pessoas sem capacidade física ou psíquica 
para manusear o mesmo em segurança. Não é aconsel-
hado que pessoas menores de 18 anos façam uso deste 
produto ou de qualquer um dos seus acessórios sem um 
adulto especializado a supervisionar. Alguns locais po-
dem restringir a idade do utilizador.
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PERIGO DE INTOXICAÇÃO!
O escape deste produto liberta um gás altamente tóxico, 
conhecido como monóxido de carbono, é um gás vene-
noso e pode ser fatal para o utilizador e para outras pes-
soas presentes no local onde esta a trabalhar.

(1) Nunca trabalhe em locais fechados.
(2) Nunca trabalhe perto de janelas e ou portas.
(3) Antes de iniciar o motor da motoenxada certifique-se 
de que no local onde irá executar o trabalho existe ven-
tilação suficiente.

PERIGO DE ACIDENTE!
As lâminas incluídas neste produto são muito afiadas, o 
contacto acidental com as lâminas podem provocar feri-
mentos graves e até morte a utilizador, este deve manter 
uma distância de segurança que permita que o seu cor-
po e ou vestuário não entre em contacto com as lâminas. 

(1) Use roupa adequada, não trabalhe com roupas largas 
e ou artigos de joalharia.
(2) Use botas de proteção com biqueira em aço.
(3) Caso tenha o cabelo grande prenda com um elástico.
(4) Antes de efetuar alguma verificação na motoenxada, 
pare totalmente o motor, de forma a reforçar a sua segu-
rança desligue o cachimbo da vela para que a motor não 
reinicie de forma acidental.

PERIGO DE FOGO / EXPLOSÃO!
Tenha especial atenção ao abastecer esta máquina, al-
gumas partes desta máquina podem estar muito quen-
tes, desligue sempre o motor antes de abastecer.

(1) Mantenha o combustível afastados de chamas, faís-
cas e ou qualquer outras fontes de calor. 
(2) A gasolina é extremamente inflamável, o seu vapor 
pode provocar uma explosão. 
(3) Mantenha o combustível armazenado num local af-
astado do alcance das crianças.
(4) Deve abastecer num local iluminado e ventilado.
(5) A máquina deve estar desligada ao abastecer. 
(6) Desligue a máquina antes de reabastecer, espere que 
o motor arrefeça, 
(7) Se ao abastecer deixar cair combustível na máquina, 
limpe cuidadosamente com um pano seco, atenção às 
partes quentes da máquina, proteja-se.
(8) Quando trabalhar em terrenos com inclinação não 
deve abastecer totalmente o depósito de combustível, 
abasteça apenas até meio de forma a evitar um derrame.
(9) Nunca utilize a motoenxada em terrenos com inclina-
ção superior a 10º.

PERIGO DE QUEIMADURAS!
Tenha especial atenção que algumas partes desta 
máquina podem estar muito quentes, se tocar acidental-
mente numa destas partes poderá sofrer queimaduras 
muito graves.

(1) Evite tocar no motor ou no sistema de escape, man-
tenha o seu corpo e as suas roupas totalmente afastados 
destas partes.
(2) Depois de desligar a máquina deixe o motor e os seus 
componentes arrefecer.

VERIFIQUE REGULARMENTE O NÍVEL DO ÓLEO.
Verifique o nível do óleo antes de iniciar a máquina, se o 
nível do óleo estiver baixo poderá provocar sérios danos 
no motor da motoenxada.

(1) De forma a preservar a vida útil do seu motor use 
sempre a embraiagem para mudar de velocidade. 
(2) Depois de ligar o motor, antes de iniciar o trabalho, 
deixe o motor trabalhar no vazio durante aproximada-
mente 5 minutos, no fim do trabalho, antes de desligar, 
faça exatamente o mesmo.
(3) Nunca utilize a motoenxada em terrenos com inclina-
ção superior a 10º, contudo deve avaliar a situação do 
terreno a trabalhar, este valor de inclinação é apenas 
uma referência para o utilizador.

PERIGO, PROJEÇÃO DE DETRITOS!
As fresas ao entrarem em contacto com a terra podem 
projetar detritos na direção do utilizador. 

(1) Antes de lavrar limpe as pedras, vidros e ou outros 
detritos perigosos susceptíveis de serem projetados.
(2) Verifique sempre se a motoenxada não possui ne-
nhum acessório danificado ou solto de forma a prevenir 
que este seja projetado na direção do utilizador.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:

A empresa, José da Silveira Ribeiro & Filhos Lda., deten-
tora da marca “Serfer”, com sede em, Avenida Sra. do 
Alívio, nº865, Serrinha, 4615-463 Lixa, declara que este 
produto está em conformidade com todas as normas / 
diretivas exigidas pela comunidade europeia: 
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2016/42/EC.
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(1)

(2)
(3)

(5)

(7) (8)

(9)

(10)

(11)
(12)

(13)

(15)
(14)

(16)

(17)

(4)

1 Roda da Frente

2 Entradas de Ar para Refrigeração do Motor

3 Punho de Arranque

4 Torneira do Combustível

5 Alavanca do Ar

6 Tampa do Conjunto do Filtro de Ar

7 Depósito de Combustível

8 Tampa do Depósito de Combustível

9 Alavanca do Parafuso de Fixação do Guiador

10 Guiador

11 Alavanca de Emergência, Corta Corrente

12 Manete de Embraiagem

13 Cabo de Embraiagem

14 Guarda Lamas

15 Bocal de inserção de óleo para o motor

16 Pneu

17 Jante
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(8)
(4)

(3)

(1)

(5)

Montagem da caixa de engate
e barra de regulação de profundidade

(9)

(10)

(7)

(2)

(2.1)

(6)

3~6º
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(1)

(2)

ON OFF

   1    0    2

ON

OFF

Manete de embraiagem
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Rápido Lento (1)

-+

ON

ON

OFF

Manete de embraiagem

   1    0    2
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Lento

-

Rápido

+

Fechado

Manete de emergência
Corta corrente

Liberte

Manete de embraiagem
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Realize a manutenção após os 
meses ou horas mencionadas 

neste quadro.
Diariamente

1 mês 
ou após

 20 horas

3 meses
 ou após
50 horas

6 meses
 ou após

100 horas

12 meses
 ou após

300 horas

Óleo do motor Verificar nível

Mudar

Filtro de ar Verificar

Limpar

Filtro da gasolina Limpar

Vela Limpar / reajustar

Óleo da caixa de transmissão Verificar nível

Folga das válvulas Verificar / reajustar

Depósito de 
gasolina e filtro Limpar

Cabo de
embraiagem Ajustar

Cabo do 
acelerador Ajustar

Tensão da correia Ajustar

Tubo de gasolina Verificar
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ONOFF

(4)

(3)

(2)

(1)

0.028 - 0.031 in
(0.70 - 0.8. mm)

(4-8mm)

(1)

(3)

(2)
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(1)

0.2-0.4in (5-10mm)

(1)

(2)

ONOFF

(4)

(3)

(2)

(1)

Fig. 35
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(2)

F

MONTAGEM DAS LÂMINAS.
Durante a montagem, mantenha a motoenxada sempre 
em pé, não a deite, poderá provocar derrame de óleo. 

ATENÇÃO! Use acessórios de proteção adequados e cer-
tificados ao montar e manusear esta máquina.

(1) Coloque lâminas sobrepostas como indicam as figu-
ras abaixo representadas (Fig. 48-52). As lâminas sobre-
postas devem criar um círculo no seu interior.

(2) Aparafuse as lâminas ao eixo da fresa colocando a 
meia lua sempre para a parte (interior) do eixo.

(3) Quando tiver as lâminas montadas, confirme sempre 
se os parafusos estão bem apertados.

(4) De seguida encaixe as lâminas na máquina como in-
dica a figura (Fig. 53) e insira o pino de aperto no orifício 
de forma a fixar devidamente as fresas.

Fig. 48

Fig. 50

Fig. 52

Fig. 49

Fig. 51

Fig. 53
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www.serfer.pt

Rua das Fontaínhas nº 574, Z.I. de Airães
4650-093 Felgueiras

Importado & distribuído por:
José da Silveira Ribeiro & Filhos, Lda.


