
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
SOBRE MOTORES 2 TEMPOS

ENTREGA TÉCNICA – Dirija-se até um revendedor autorizado Husqvarna para receber a entrega 
técnica e tirar suas dúvidas. Para melhor compreensão de montagem básica, correto funcionamento, 
manejo, segurança, manutenção preventiva, que promove a longevidade do equipamento, assista 
à entrega técnica do seu equipamento no canal Husqvarna no YouTube:

           www.youtube.com/HusqvarnaBrazil

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE O MANUAL SEJA LIDO E SEGUIDO, 

PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

›

Seu equipamento possui motor 2 tempos, isso quer dizer que o lubrificante 2 tempos deve ser 
misturado com a gasolina, antes de ser colocado no tanque do equipamento.

A mistura correta (combustível + lubrificante Husqvarna) para motores 2 tempos deve ser:

Como abastecer o seu equipamento?+

100ml de lubrificante 2 tempos Husqvarna = 5 litros de gasolina

200ml de lubrificante 2 tempos Husqvarna = 10 litros de gasolina

300ml de lubrificante 2 tempos Husqvarna = 15 litros de gasolina

400ml de lubrificante 2 tempos Husqvarna = 20 litros de gasolina

500ml de lubrificante 2 tempos Husqvarna = 25 litros de gasolina

20ml de lubrificante 2 tempos Husqvarna = 1 litro de gasolina*
* Essa proporção também é conhecida como 1:50 (2%) 
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Sempre utilizar gasolina comum 

Comprou uma Motosserra? Cuidado com o óleo da corrente!

Atenção

Como é de conhecimento geral, a gasolina no Brasil tem em sua composição 27% de etanol, sendo 
que essa proporção pode aumentar ou diminuir conforme determinação dos órgãos reguladores.
Outro tópico importante de se mencionar é a gasolina aditivada e/ou similar, pois tem em seus aditivos 
um efeito detergente que reage com o lubrificante, diminuindo a viscosidade e danificando 
o motor.

O óleo utilizado para lubrificação da corrente é totalmente diferente do óleo 2 tempos e nunca 
deve ser misturado com gasolina! Não deve ser utilizado óleo usado ou queimado, isso gera danos à 
corrente, ao sabre e a bomba de óleo. 
Consulte um revendedor autorizado para escolher o óleo de corrente adequado.

A proporção acima informada refere-se exclusivamente ao lubrificante 2 tempos Husqvarna. 
Caso o lubrificante 2 tempos utilizado seja de outra marca, deve-se sempre atentar a orientação  
do fabricante no rótulo da embalagem.

Conforme descrito no manual de operação, caso seja utilizado lubrificante 2 tempos JASO FB / ISO EGB, 
a proporção deve ser 1:33 (3%), ou 30ml de lubrificante para cada litro de gasolina. Porém, essa 
proporção pode variar de acordo com o fabricante do lubrificante e suas especificações. Em alguns 
casos, essa proporção pode chegar até a 40ml de lubrificante para cada litro de gasolina. Além disso, 
a qualidade da gasolina pode influenciar diretamente na proporção.

Ao efetuar a mistura do lubrificante 2 tempos com a gasolina, evite armazenar a mistura por um longo 
período. Isso provoca a deterioração do combustível. Sendo assim, procure sempre utilizar a mistura 
no mesmo dia em que foi feita.
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+

!

CANAIS DE CONTATO:
www.husqvarna.com.br | 0800 77 323 77 | sac.husqvarna@husqvarnagroup.com
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