
do seu motor 4T

Importante

Como
Cuidar bem

Caro cliente: Como você sabe, realizar inspeções diárias e respeitar o 
cronograma de manutenções afetam a vida útil e a performance do seu motor 
de popa. Entre em contato com seu concessionário Suzuki Marine caso 
note qualquer tipo de anormalidade em seu motor. E não se esqueça de lavar
o exterior do seu motor e o sistema de passagem de água com água fresca 
após cada uso, evitando desta forma a formação de corrosão.

Pontos de inspeção
Gasolina

A gasolina se deteriora após alguns meses no tanque e torna a partida mais difícil.
Fique sempre de olho e só use gasolina comum de boa qualidade.

Filtro de combustível
O filtro de combustível deverá ser limpo e trocado periodicamente.

Óleo para o motor
A qualidade do óleo para o motor afeta a vida do seu motor. Verifique a quantidade e
 o aspecto do óleo antes de dar a partida no motor. Leve o motor ao seu
concessionário para que seja feita a troca do óleo do motor com 20 horas iniciais. 
Depois leve o motor novamente quando ele estiver com 100 horas ou uma vez ao ano
(o que ocorrer primeiro).

Filtro de óleo do motor
Lembre-se que o filtro de óleo do motor deverá ser trocado quando o motor estiver 
com 20 horas iniciais de uso; depois, realize a troca uma vez ao ano.

Óleo para a rabeta
O óleo para a rabeta deverá ser trocado com 20 horas de uso iniciais e depois a cada
100 horas ou uma vez ao ano (o que ocorrer primeiro). Sempre que o óleo da rabeta
for trocado, troque as juntas do plugue do nível do óleo e do bujão de drenagem por
novas.

Água de refrigeração
Verifique se a água do sistema de refrigeração está saindo pelo orifício 
adequadamente.

Bateria
Verifique se os cabos estão bem conectados aos terminais da bateria..

Hélice
Use o passo de hélice adequado. E verifique sempre se há algum tipo de dano
nas pás do hélice.

Ânodos de sacrifício
Para que o motor seja protegido contra corrosão, os ânodos de sacrifício deverão
ser substituídos quando estiverem corroídos. Há ânodos internos em 
alguns modelos.


