IMPORTANTE: As recomendações contidas neste folheto não são capazes
de cobrir todas as condições e situações possíveis que poderão ocorrer. dessa
forma, recomendamos o reconhecimento da NR-18 além de manual pormenorizado
do equipamento. Tudo isto pode ser encontrado em uma das lojas ponto da locação
ou em nosso site: www.pontodalocacao.com.br

Manual de Instruções

CORTADOR DE GRAMA
VEJA O QUE TEMOS PARA VOCÊ:
Painéis Metálicos para Andaimes
Betoneiras
Guinchos
Escadas
Vibradores de concreto
Marteletes e Rompedores
Alisadoras
Cortadoras de Pisos
Geradores
Compressores

Lavadoras
Bombas d’água
Placas Vibratórias
Compactadores de Solo
Serra Madeira circular
Serra Mármore
Plainas
Furadeiras
Esmerilhadeiras
Politrizes
Roçadeira

Mais informações visitem o nosso site: www.pontodalocacao.com.br
onde poderão ver a norma NR-18, visualizar os manuais dos equipamentos
e assistir alguns vídeos dos produtos.

Atendimento: (81) 3476-5555 / 98873.3058
E-mail: contato@pontodalocacao.com.br
Site: www.pontodalocacao.com.br

EQUIPAMENTOS CONFORME
NR 18
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Recebi___________________________ Data_____/_____/_____

NUNCA SE ESQUEÇA DO SEU EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL: ÓCULOS, PROTETOR DE OUVIDO, LUVAS,

CORTADOR DE GRAMA
FINALIDADE
As roçadeiras são indicadas para corte de grama, capim, pasto e arbusto. As
roçadeiras de carrinho (cortadora de grama), são mais indicadas para o corte de
grama e capim com baixa altura.

PARA TRANSPORTAR A MÁQUINA:
Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando
danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor. Pessoas e
equipamentos não podem ser transportados no mesmo compartimento. Certifique-se de
levar os complementos e acessórios necessários. Em tempos chuvosos cuidar para
que os componentes elétricos do equipamento não fiquem expostos. O transporte deve
ser realizado respeitando-se o limite de peso e dimensões do veículo, fixando os
equipamentos. Assegurar que as lâminas não toquem em outros objetos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo: Carrinho
Potencia do motor: 2cv
Tensão (v): 220
Faixa de corte: 48 cm
*As especificações técnicas de cada equipamento podem variar de acordo com os
fabricantes. As imagens dos produtos/equipamentos são ilustrativas. Consulte
uma loja PONTO DA LOCAÇAO em caso de dúvidas.

CUIDADOS ESPECIAIS
A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador e terceiros a
riscos, só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá (NR18.22.1) Observar as recomendações das normas NR-18 e NR-12. Não trabalhe sob
chuva. Durante o manuseio do equipamento utilize protetor facial, botas e roupas
adequadas. Antes de iniciar o corte, retire pedras, galhos e objetos que possam ser
arremessados. Não utilize próximo a pessoas e animais. Desligue a máquina para
trocar a ferramenta de corte e para tirá-la do cinto. Importante: Faça sempre uso dos
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), adequados a cada tipo de equipamento.
Gasolina Não utilizar em recinto fechado. Há risco de morte, pois os gases do escape
contém monóxido de carbono, um gás venenoso, sem cheiro e mortal.

NO LOCAL DE TRABALHO:
Verifique se o equipamento não sofreu alguma avaria durante o transporte. Todo e qualquer
problema, inclusive de funcionamento, deverá ser comunicado no ato à PONTO DA LOCAÇAO,
Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço. Isole o local onde se vai trabalhar, não
permita o acesso de outras pessoas, especialmente crianças. Durante as paradas para
descanso, troca de acessórios e até mesmo manutenção, desligue o equipamento sempre
puxando pelo plug, nunca pelo fio. Cortadoras com motor 4 tempos à gasolina (Honda), não
devem trabalhar em locais inclinados. Não utilize com peças soltas ou danificadas. Não retire
partes da máquina. Utilize protetor de máquina e lâminas apropriadas. Nunca utilize combustível
fora das especificações. Sempre utilize a mistura gasolina conforme especificação do
equipamento. Roçadeiras com motor a gasolina 2 tempos, adicione óleo conforme indicação do
fabricante. Roçadeiras com motor a gasolina 4 tempos, use somente gasolina comum.

ACIONAMENTO DA MÁQUINA:
Gasolina
Pressione a trava do acelerador, ajuste o interruptor e em seguida o acelerador; mantenha
ambos pressionados. Colocar o interruptor na posição START e manter pressionado, soltar na
sequência o acelerador, o interruptor e a trava. Posicionar a máquina firme no chão, sem
encostar na lâmina..

