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1 Punho de Arranque
2 Torneira de Combustível 12 Alavanca de Descompressão
3 Alavanca de Segurança 13 Alavanca de Aceleração
4 Apoio Frontal

14 Alavanca da Retromarcha

5 Filtro Banho a Óleo

15 Alavanca da Embreagem

6 Paralamas

16 Alavanca de Velocidade

7 Enxadas

17 Trava da Altura do Guidon

8 Pneu

18 Trava Lateral do Guidon

9 Tanque de Combustível

19 Guidon

10 Escape

20 Bujão do Dreno Óleo da Transmissão

11 Barra de Segurança

21 Bujão do Dreno Cárter do Motor
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1.0 Funcionamento do Motor Diesel.
Este manual contém informações de como operar o seu Motocultivador Diesel.
1.1 Abastecimento de Óleo Lubrificante:
OBS: O óleo lubrificante do cárter e o óleo diesel são drenados após os testes. Antes de colocar o
motor em funcionamento, abastecer o cárter do motor conforme as especificações abaixo:
1- Use somente óleo lubrificante especificado.
2- Remova a vareta medidora da tampa do cárter e abasteça com
óleo SAE40 para motores Diesel
3- Quantidade de óleo lubrificante: 1,65 L
4- Verifique o nível de óleo do cárter diariamente.
Outro Indicador:
Abastecer o motor com óleo lubrificante até a borda externa do
gargalo de abastecimento, isto é, com o motor em uma superfície
plana, e recoloque a vareta medidora da tampa do cárter.
1.2 Abastecimento de Óleo Diesel:
Com o motor desligado, remova a tampa do tanque de combustível e abasteça com auxilio de um
funil.
Reservatório de combustível: 5,5 L.
OBS: Evite derramamento de combustível na superfície do motor.
1.3 Abastecimento de óleo na transmissão:
Com o motor desligado, remova a vareta medidora e abasteça com o
óleo SAE 90 (com o auxílio de um funil) na quantidade de: 2,5L.
OBS: Antes de ligar o motocultivador, verifique o nível do óleo
da transmissão.
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1.4 Partida do Motor:
Após o abastecimento do Cárter e do tanque de combustível, proceda da seguinte maneira:
1- Abra a torneira de combustível. (fig 1)
2- Pressione a alavanca de segurança e trave-a. (fig 2)
3- Empurre a alavanca de aceleração até a metade do seu curso (fig 3)
4.a (BFD1100)- Segure o Punho de Arranque e puxe suavemente até encontrar Resistência.
Então retorne devagar. (fig 4)
4.b (BFDE1120) - Posicione a chave liga/desliga para a posição ON.
5- Pressione a Alavanca do Descompressor e solte. (fig 5)
6.a (BFD1100)- Segure o punho de arranque firmemente e puxe a corda com força e
rapidamente em toda a sua extensão, use as duas mãos se necessário. (fig 6)
6.b (BFDE1120) - Gire a chave para ligar o motor.
7- Se não funcionar repita a partir da operação 4.
8- Pré-aqueça o Motor por 3 (Três) minutos antes de ajustar o acelerador para a posição de
trabalho.

TRAVE
PRESSIONE

ACELERA

(fig 1)

(fig 2)

(fig 5)

(fig 4)

(fig 3)

(fig 6)

OBSERVAÇÃO:
* Evite locais fechados e sem ventilação, os gases do escapamento são altamente tóxicos.
* Evite a presença de crianças e animais ao redor do equipamento
CUIDADO: O Escapamento permanecerá quente por alguns minutos mesmo após o motor
estar desligado.
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1.5 Funcionamento do Comando de Velocidade Frontal: (fig 7 e 8)
Após o motor em funcionamento, pressione a alavanca de embreagem e selecione a
velocidade desejada:

EMBREAGEM

VELOCIDADE FRONTAL
1
0

TRAVE
PRESSIONE

2
ALAVANCA
DE MARCHA
PRESSIONE

(fig 7)

(fig 8)

OBS: Velocidade 1 ou 2.
1.6 Funcionamento do Comando de Velocidade para Retromarcha. (fig 9 e 10)
Pressione a alavanca de embreagem e selecione a posição 0 (zero) no comando de marcha.
em seguida pressione novamente a alavanca de embreagem, juntamente com a alavanca de
retromarcha e solte lentamente a embreagem.

EMBREAGEM

RETROMARCHA

TRAVE
PRESSIONE

PRESSIONE

PRESSIONE

(fig 9)

(fig 10)

Atenção: Nunca acione o comando frontal juntamente com o comando de retromacha, pois
pode causar danos à caixa de transmissão.
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1.7 Para desligar o motor:
Primeiramente, ajuste a alavanca de aceleração para a posição de baixa rotação (fig 12) antes
de desligar o motor, então deixe o motor em funcionamento por 2 (dois) minutos e então destrave
a alavanca de segurança e retorne-a à posição inicial (fig 11).
Após a parada do motor, lembre-se de fechar a torneira de combustível (fig 13).

SOLTE

DESTRAVE

DESACELERA

(fig 11)

(fig 12)

(fig 13)

2.0 Manutenção Preventiva
2.1 Troca de óleo:

Tampa
do bocal

A primeira troca de óleo do Carter deverá ser feita com 20 Horas de
funcionamento, as demais com 100 horas de funcionamento.
1- Com o motor desligado, remova o bujão do dreno do Carter,
permitindo a saída de todo o óleo armazenado no Carter do motor.
2- Para facilitar o dreno do óleo retire em seguida a vareta do Óleo.
3- Retire o filtro do óleo lubrificante e proceda a limpeza toda vez que
trocar o óleo.
4- Recoloque o bujão do dreno de óleo bem como o filtro, apertando
firmemente.
5- Abasteça o Carter com óleo recomendado e feche com o bujão
medidor da Vareta do óleo.
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2.2 Troca do Filtro de Combustível
O filtro deve ser substituído quando sujo para garantir o bom funcionamento do
motor. Após ter retirado todo o óleo Diesel do tanque proceda da seguinte
maneira:
1- Retire a mangueira da torneira.
2 - Retire as porcas que estão fixando a torneira de combustível no filtro.
3 - Retire a torneira e juntas.
4 - Puxe o filtro Através do bocal do tanque de Combustível com o auxilio de um alicate de bico
fino.
5 - Após feita a manutenção recoloque todas as peças.
2.3 Manutenção do Filtro de ar:
Não funcione o motor sem filtro.
1- O filtro obstruído acarreta em decréscimo da quantidade de ar na
câmara de combustão e conseqüentemente, em decréscimo da
potência do motor, aumentando o consumo de combustível e
lubrificante, bem como dificulta a partida do motor
2- O filtro de ar deve estar sempre limpo e em perfeito estado para o
bom funcionamento do motor BUFFALO. Troque o mesmo quando
estiver sujo.
3- Deve ser trocado independentemente das condições com 150 Hs.
4- Em locais de muita poeira limpe diariamente e troque-o com 50 Hs.
5- Nunca funcione o motor sem óleo no filtro de ar, abasteça até o nível
indicado. Óleo Recomendado para o filtro SAE 30.

2.4 Refrigeração:
Mantenha as peças responsáveis pela refrigeração do motor sempre
limpas.
1- Retrátil.
2- Alétas do Cilindro.
3- Alétas do Cabeçote.
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3.0 Sintomas e Solução
Tem óleo no Carter?

Não Abasteça com óleo recomendado
?

Sim ?
Tem Combustível no tanque?

Não Abasteça o motor com óleo diesel.
?

Sim ?
Ha passagem de óleo diesel na mangueira?

Não Verifique a torneira de combustível se está na
?
posição correta ou obstruída , limpe o tanque de
combustível, troque o filtro de combustível, troque
o combustível

Sim ?
Ha passagem de óleo diesel no tubo de
combustível que liga a bomba injetora ao
bico injetor?

Não Faça a Sangria do motor (Com acelerador na posição
?
acelerado, segure pressionada a alavanca de
descompressão com uma das mãos, e puxe a corda
de partida várias vezes até retirar todo o ar
aprisionado na tubulação e ouvir o barulho
característico de injeção).

Sim ?
Há vazamento de óleo diesel nas conexões
do tubo de combustível?
Não ?

Sim
?

Faça o correto aperto das porcas

O filtro de ar está devidamente limpo?

Não Limpe-o ou Substitua-o por um novo.
?

Sim ?
Há compressão no motor?

Não Junta do cabeçote danificada; Aperto incorreto nas
?
porcas do cabeçote; Anéis gastos; Abertura dos
anéis alinharan-se (Requer reparos de um
Profissional )

Sim ?
A folga das válvulas estão corretas?

Não Ajustar (Admissão 0,15mm - Escape 0,15mm
com o motor a frio.)
?

Sim ?
O ângulo de injeção está correto?

Não Regule -o
Requer reparos de um profissional.
?

Sim ?
Procure uma Assistência Autorizada
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4.0 Características Técnicas
Motor

BFD 10,0 (1100)

BFDE 10,0 (1120)

Código

71061

71065

5.5 L

5.5 L

418 cc

418 cc

Capacidade do tanque
Cilindrada
Consumo de Combustível a 3000 RPM
Consumo de Combustível a 3600 RPM

265 g/cv- h

265 g/cv- h

270 g/cv -h

270 g/cv -h

Curso do pistão

72 mm

72 mm

Diâmetro do cilindro

86 mm

86 mm

1050x570x780mm

1050x570x780mm

A Óleo

A Óleo

Por Bomba

Por Bomba

Nível de Ruído (7 m) (dB) A

79

79

Numero de cilindros

1

1

8,6 cv / 9,6 cv

8,6 cv / 9,6 cv

Ar

Ar

Reservatório do Carter

1,65 L

1,65 L

R.P.M. máxima

3.600

3.600

Manual

Manual

Taxa de compressão

19:1

19:1

Tipo de combustível

Diesel

Diesel

Dimensões C x L x A (da caixa)
Filtro de Ar
Lubrificação Forçada

Potência do motor em cv a 3600 R.P.M.
Refrigeração Forçada

Sistema de partida

Transmissão

2 marchas frontal, 1 retro- 2 marchas frontal, 1 retromarcha p/ embreagem
marcha p/ embreagem

Peso
Largura de Corte

Acessórios

128 kg

134 kg

1,35m com disco
prof. 150 a 300mm
Pneus 4,00-8 /
enxadas rotativas

1,35m com disco
prof. 150 a 300mm
Pneus 5,00-12 /
enxadas rotativas
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6 (Seis)
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www.buffalo.com.br | buffalo@buffalo.com.br

3091-5602
3091-5603
(41) 3091-5612
(41) 3091-5618
(41) 3091-5630
(41)

(41)

3091-5605
3091-5611
(41) 3091-5621
(41) 3091-5624

3091-5604
3091-5614
(41) 3091-5632

(41)

(41)

(41)

(41)

(41)

3091-5610

(41)

3091-5606

(41)

3091-5600

