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Cuidados com o Motor de Popa
Para manter o seu motor de popa na melhor condição de operação é muito importante que o seu motor de
popa receba manutenção e inspeção periódica, conforme está indicado na seção Cronograma de inspeção e
manutenção. Insistimos para que ele receba a manutenção adequada a fim de garantir a sua segurança e a
de seus passageiros, como também reter a confiabilidade dele.
Registre a manutenção executada no Registro de Manutenção na parte de trás deste livro. Guarde todos os
pedidos de trabalho de manutenção e respectivos recibos.

SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O MOTOR DE POPA
Recomendamos a utilização de peças de reposição originais e lubrificantes genuínos Mercury Precision ou
Quicksilver.

Regulamentos sobre Emissões da Agência de Proteção Ambiental
dos Estados Unidos (EPA)
Todos os motores de popa novos fabricados pela Mercury Marine são certificados pela EPA (Agência de
Proteção ao Meio Ambiente) dos Estados Unidos e estão de acordo com os requisitos dos regulamentos
para controle de poluição do ar dos novos motores de popa. Esta certificação depende de que a
configuração de certos ajustes seja feita de acordo com os padrões de fábrica. Por esta razão, o
procedimento de fábrica para manutenção do produto deve ser estritamente seguido e sempre que possível,
restituído às características originais do projeto. A manutenção, substituição, ou conserto dos dispositivos e
sistemas de controle de emissão podem ser executados por qualquer estabelecimento ou indivíduo
especializado em reparos de velas de ignição (SI) de motores marítimos.

RÓTULO DE CERTIFICAÇÃO DE EMISSÃO
Um rótulo de certificação de emissão, indicando os níveis de emissão e especificações do motor diretamente
relacionadas às emissões, foi colocado no motor durante a fabricação.

a - Velocidade de marcha lenta
b - Potência do motor
c - Deslocamento do pistão
d - Potência do motor - quilowatts
e - Data de fabricação
f - Número da família
g - Limite de emissão regulado para a família do motor
h - Limite de emissão regulado para a família do motor
i - Abertura e vela de ignição recomendadas
j - Porcentagem de permeação da linha de combustível

RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO
O proprietário ou operador deve se certificar de que o motor passa pelas manutenções de rotina para manter
o nível de emissão dentro dos padrões de certificação indicados.
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O proprietário ou usuário não deve modificar o motor de qualquer forma que possa alterar os níveis de
potência ou de emissão excedendo as especificações predeterminadas de fábrica.

Cronograma de inspeção e manutenção
ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO
• Verifique o nível de óleo do motor. Consulte Combustível e óleo - verificação e adição de óleo do

motor.
• Verifique se o interruptor de desligamento por corda desliga o motor.
• Verifique se o motor de popa está bem preso ao gio. Caso seja observado que o motor de popa ou os

elementos de fixação não estão devidamente apertados, aperte-os novamente com o torque
especificado. Quando estiver em busca de sinais de componentes soltos, verifique se há perda de
material ou tinta no suporte do gio causada pelo movimento entre os elementos de fixação de
montagem do motor de popa e os suportes do gio. Além disso, verifique se há sinais de movimento
entre os suportes do motor e do gio (placa de elevação/suporte de fixação para trás).

Descrição Nm lb-in. lb-ft

Contraporcas e parafusos de montagem do motor de popa – gio padrão para
barcos 75 55

Contraporcas e parafusos de montagem do motor de popa – placas de metal de
elevação e suportes de fixação para trás 122 90

• Inspecione visualmente o sistema de combustível procurando por deterioração ou vazamentos.
• Verifique se existem componentes tortos ou soltos no sistema de direção.
• Verifique se existem danos nas lâminas da hélice.

APÓS CADA UTILIZAÇÃO
• Lave o sistema de resfriamento do motor de popa quando operar em águas salgadas, poluídas ou

lamacenta. Consulte a seção Como Lavar o Sistema de Resfriamento.
• Se esteve navegando em água salgada, lave com água doce para retirar todos os depósitos de sal da

saída do escapamento da hélice e caixa de engrenagens.
• Se o motor for trabalhar em água salgada, inspecione a cabeça do motor e os componentes da

cabeça do motor quanto ao acúmulo de sal. Consulte a seção Cuidados de Limpeza para a Cabeça
do Motor (Uso em Água Salgada).

A CADA 100 HORAS DE UTILIZAÇÃO OU UMA VEZ AO ANO, O QUE
ACONTECER PRIMEIRO
• Troque o óleo do motor e substitua o filtro do óleo. Se o motor trabalhar por longos períodos sob

condições adversas, como em pescaria de corrico, o óleo deve ser trocado com mais frequência.
Consulte a seção Troca de óleo do motor.

• Verifique visualmente se o termostato está corroído ou se a mola está quebrada. Certifique-se de que
o termostato fecha completamente à temperatura ambiente.1.

• Verifique se existem agentes contaminadores no filtro de combustível de baixa pressão. Substitua o
filtro se for necessário. Consulte a seção Sistema de combustível..

• Aperte novamente os elementos de montagem do motor de popa que prendem o motor ao gio. Aperte
os elementos de fixação com o torque especificado.1.

1. Se for necessária assistência técnica, estes itens deverão ser levados a um revendedor autorizado.
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Descrição Nm lb-in lb-ft

Contraporcas e parafusos de montagem do motor de popa – gio padrão para
barcos 75 55

Contraporcas e parafusos de montagem do motor de popa – placas de metal de
elevação e suportes de fixação para trás 122 90

• Verifique os ânodos de controle de corrosão. Verifique-os com mais frequência ao utilizar em água
salgada. Consulte Ânodo de proteção contra de corrosão.

• Drene e volte a encher a caixa de engrenagens com lubrificante. Consulte Lubrificação da caixa de
engrenagens.

• Inspecione a bateria. Consulte Inspeção da bateria.
• Em águas salgadas, remova as velas de ignição e aplique uma fina camada de Composto

Antiengripante somente nas roscas das velas de ignição. Recoloque as velas de ignição. Consulte a
seção Inspeção e Substituição da Vela de Ignição.

Nº de ref.
do tubo Descrição Onde é Usado Nº de peça

81 Composto
Antiengripante Roscas da vela de ignição 92-898101385

• Verifique a fiação e conectores.
• Verifique se os parafusos, porcas e outros elementos de fixação estão bem apertados.
• Verifique se as vedações da tampa estão intactas e sem danos.
• Verifique se a espuma interna de isolamento sonoro da tampa (se equipado) está intacta e sem

danos.
• Verifique se o silencioso de admissão (se equipado) está no lugar certo.
• Verifique se o abafador de alívio de marcha lenta (se equipado) está no lugar certo.
• Verifique se há braçadeiras de mangueiras ou foles de borracha soltos (se equipado) no conjunto de

admissão de ar.

A CADA 300 HORAS DE UTILIZAÇÃO OU A CADA TRÊS ANOS
• Verifique o fluido de compensação hidráulica. Consulte a seção Verificação do Fluido de

Compensação Hidráulica.
• Substitua a hélice da bomba de água (com maior frequência se ocorrer superaquecimento ou se for

detectada uma redução na pressão da água).1.

• Lubrifique as ranhuras do eixo de transmissão superior.1.

• Substitua a correia de tração do alternador. Consulte a seção Inspeção da Correia de Tração do
Alternador.1.

ANTES DOS PERÍODOS DE ARMAZENAMENTO
• Consulte a seção Armazenamento .

Como Lavar o Sistema de Arrefecimento
Lave as passagens internas de água do motor de popa com água doce, após cada uso em água salgada,
poluída ou barrenta. Isso ajudará a evitar que o acúmulo de sedimentos entupa as passagens internas de
água.
NOTA: O motor de popa pode ser inclinado ou colocado na posição de operação vertical durante a lavagem.
1. Com o motor desligado, coloque o motor de popa na posição de funcionamento (vertical) ou na

posição inclinada.
2. Remova o conector de enxágue da tampa inferior.
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3. Remova a tampa do conector de enxágue e enrosque uma mangueira de água no conector de
enxágue.

47592

4. Abra a torneira (no máximo até a metade) e deixe a água correr através do sistema de resfriamento
por aproximadamente 15 minutos.

5. Quando o enxágue terminar, feche a torneira de água e desconecte a mangueira de água.
6. Instale a tampa no conector de enxágue. Coloque o conector de enxágue de volta na tampa inferior.

Remoção e instalação da tampa superior
REMOÇÃO
Destrave a tampa superior puxando a trava da tampa traseira. Retire a tampa superior do motor.

47632

INSTALAÇÃO
1. Abaixe a tampa superior sobre o motor.
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2. Abaixe a dianteira da tampa primeiro e engate o gancho dianteiro da tampa. Abaixe a tampa na sua
posição ajustada e aplique pressão na parte posterior da tampa para travá-la no local. Certifique-se de
que a tampa superior está bem presa tentando puxar a parte traseira da tampa para cima.

47633

Cuidados de Limpeza para as Tampas Superior e Inferior
IMPORTANTE: A limpeza a seco (limpeza da superfície plástica quando seca) resultará em pequenos
arranhões na superfície. Molhe sempre a superfície antes de limpá-la. Não use detergentes que contenham
ácido hidroclorídrico. Siga o procedimento de limpeza e enceramento.

PROCEDIMENTO DE LIMPEZA E DE ENCERAMENTO
1. Antes de lavar, enxágue as tampas com água limpa para remover a sujeira e a poeira que podem

arranhar a superfície.
2. Lave as tampas com água limpa e sabão neutro não abrasivo. Use um pano limpo e macio ao lavar.
3. Seque cuidadosamente com o pano limpo e macio.
4. Encere a superfície com um polidor automotivo não abrasivo (polidor formulado para acabamentos de

camada transparente). Usando um pano limpo e macio, remova à mão a cera aplicada.
5. Para remover arranhões pequenos, use o Composto de Acabamento para Tampa da Mercury Marine

(92-859026K 1).

Cuidados de Limpeza para a Cabeça do Motor (Uso em Água
Salgada)
Se o motor de popa foi operado em água salgada, remova a tampa superior e a cobertura do volante.
Inspecione a cabeça do motor e os componentes da cabeça do motor quanto a acúmulos de sal. Lave bem
com água doce para retirar qualquer acúmulo de sal que exista na cabeça do motor e nos seus
componentes. Mantenha o spray de água longe do filtro/admissão e alternador. Depois de lavar, espere a
cabeça do motor e os componentes secarem. Aplique um spray de proteção contra corrosão Quicksilver ou
Mercury Precision nas superfícies de metal externas da cabeça do motor e nos componentes da cabeça do
motor. Não permita que o spray de proteção contra corrosão entre em contato com a correia de tração do
alternador ou com as polias da correia.
IMPORTANTE: Não permita que o lubrificante ou o spray de proteção contra corrosão entre em contato com
a correia de tração do alternador nem com as polias da correia. A correia de tração do alternador pode
patinar e ser danificada se entrar em contato com qualquer lubrificante ou spray de proteção contra corrosão.
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Nº de ref. do
tubo Descrição Onde é Usado Nº de peça

120 Proteção contra
corrosão

Superfícies de metal externas da cabeça do
motor e componentes da cabeça do motor. 92-802878Q55

Inspeção da Bateria
A bateria deverá ser inspecionada em intervalos periódicos para garantir a capacidade de arranque
adequada do motor.
IMPORTANTE: Leia as instruções de segurança e de manutenção que acompanham a sua bateria.
1. Desligue o motor antes de fazer a manutenção da bateria.
2. Certifique-se de que a bateria esteja bem presa para que não se movimente.
3. Os terminais dos cabos da bateria devem estar limpos, bem apertados e instalados corretamente. O

terminal positivo no polo positivo e o negativo no polo negativo.
4. Certifique-se de que a bateria esteja equipada com um protetor não condutivo para evitar curtos-

circuitos acidentais dos terminais da bateria.

Sistema de Combustível

!  ADVERTÊNCIA
O combustível é inflamável e explosivo. Certifique-se de que a chave está na posição desligada e a corda
de desligamento do motor está posicionada de forma que o motor não possa ser ligado. Durante a
manutenção, não fume nem permita fontes de faíscas ou chamas abertas na área. Mantenha a área de
trabalho bem ventilada e evite a exposição prolongada aos vapores. Antes de tentar ligar o motor,
verifique sempre se existem vazamentos e limpe qualquer combustível derramado imediatamente.

IMPORTANTE:  Utilize um recipiente aprovado para armazenar o combustível. Limpe imediatamente o
combustível derramado. O material usado para conter combustível derramado deve ser descartado em um
recipiente aprovado.
Antes de fazer a manutenção de qualquer parte do sistema de combustível:
1. Desligue o motor e desconecte a bateria.
2. A manutenção do sistema de combustível deve ser sempre realizada em uma área bem ventilada.
3. Depois de completar a manutenção, verifique sempre se existe qualquer sinal de vazamento de

combustível.

INSPEÇÃO DA LINHA DE COMBUSTÍVEL
Verifique visualmente se existem rachaduras, vazamentos, endurecimento ou outros sinais de deterioração
nas linhas de combustível. Se encontrar qualquer uma destas condições, a linha de combustível devem ser
substituídas.

FILTRO DE COMBUSTÍVEL DE BAIXA PRESSÃO
A manutenção do filtro de baixa pressão pode ser feita como um item de manutenção geral; contudo, o filtro
de alta pressão normalmente está sob alta pressão e a sua manutenção só deve ser realizada por um
revendedor autorizado.

Remoção
1. Gire a chave da ignição para a posição "OFF" (desligada).
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2. Mova a alavanca de levantamento para que a lingueta de travamento se afaste do suporte.

a - Alavanca de levantamento
b - Lingueta de travamento fixada sob o suporte

3. Use a alavanca de levantamento e puxe o filtro de combustível de sua abertura. Se necessário, mova
a mangueira de combustível de modo que ela se afaste do suporte durante o levantamento do filtro de
combustível.

4. Empurre as linguetas de liberação da mangueira de combustível e desconecte as mangueiras de
combustível do filtro de combustível.

5. Coloque a mangueira inferior no suporte de mangueira para evitar que ela caia no orifício do filtro.

47535

a

b
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6. Remova o filtro de combustível da alavanca de levantamento.

a - Lingueta de liberação da mangueira de combustível
b - Filtro de combustível de baixa pressão
c - Suporte de mangueira

Instalação
1. Coloque a alavanca de levantamento no filtro de combustível. Instale o novo filtro de combustível de

forma que a seta aponte na direção do motor.
2. Conecte as mangueiras de combustível ao filtro de combustível com as conexões de travamento da

mangueira.
3. Verifique visualmente se existem vazamentos no filtro de combustível girando a chave de ignição para

a posição de funcionamento "RUN", forçando o combustível para dentro do filtro. Conserte qualquer
vazamento de combustível se necessário.

4. Instale o filtro de combustível novamente na abertura. Posicione a alavanca de levantamento de modo
que a lingueta de travamento fique fixa sob o suporte.

Ânodo de proteção contra de corrosão
O motor de popa tem ânodos de controle de corrosão em diferentes locais. Um ânodo ajuda proteger o motor
de popa contra a corrosão galvânica sacrificando o seu metal que é corroído lentamente ao invés dos metais
do motor de popa.
Os ânodos precisam ser inspecionados periodicamente, especialmente em água salgada (que acelera a
corrosão). Para manter esta proteção, substitua o ânodo antes de sua corrosão completa. Nunca pinte nem
aplique revestimento de proteção no ânodo, pois isso reduzirá sua eficácia.

a
b

47441
c
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Há dois ânodos em cada lado da caixa de engrenagens. Um outro ânodo está instalado na parte inferior do
conjunto do suporte do gio.

47569

Substituição da hélice

!  ADVERTÊNCIA
Hélices em movimento podem causar ferimentos graves ou morte. Nunca opere o barco fora da água com
uma hélice instalada. Antes de instalar ou remover uma hélice, coloque a unidade de tração em ponto
morto e acione o interruptor de desligamento por corda para impedir a partida do motor. Coloque um bloco
de madeira entre a lâmina da hélice e a placa antiventilação da unidade de tração de popa.

1. Coloque o motor de popa em ponto morto (N).

N 

26838

2. Endireite as linguetas do retentor da porca da hélice.
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3. Coloque um bloco de madeira entre a caixa de câmbio e a hélice para que ela não se mova e retire a
porca da hélice.

26901

4. Puxe a hélice diretamente para fora do eixo. Se a hélice estiver presa ao eixo e não puder ser
retirada, leve o motor a um revendedor autorizado para que a hélice possa ser retirada.

5. Aplique uma camada de lubrificante anticorrosão Quicksilver ou Mercury Precision ou 2-4-C com
Teflon no eixo da hélice.

47623

Nº de ref.
do tubo Descrição Onde é Usado Nº de peça

94 Graxa Anticorrosão Eixo da hélice 92-802867 Q1

95 2-4-C com Teflon Eixo da hélice 92-802859Q 1

IMPORTANTE: Para evitar que o cubo da hélice fique corroído e fique preso ao eixo da hélice,
especialmente em água salgada, aplique sempre uma camada do lubrificante recomendado em toda a
extensão do eixo da hélice nos intervalos de manutenção recomendados, e também sempre que a hélice for
retirada.

HÉLICES FLO-TORQ II
1. Instale a hélice no eixo com os componentes fornecidos, conforme mostrado.
2. Coloque o retentor da contraporca sobre os pinos elevados do adaptador da camisa de tração e

aperte a contraporca com o torque especificado.
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3. Fixe a contraporca dobrando as linguetas para cima contra as contraporcas.

a - Arruela de empuxo dianteiro
b - Camisa de tração
c - Hélice
d - Adaptador da camisa de tração
e - Retentor da contraporca
f - Contraporca
g - Pinos elevados
h - Linguetas dobradas contra a contraporca

Descrição Nm lb-in lb-ft

Porca da hélice 75 55

HÉLICES FLO-TORQ IV
1. Instale a hélice no eixo com os componentes fornecidos, conforme mostrado.
2. Aperte a contraporca de acordo com o torque especificado.

45232

c

d e

f

a b
g

h
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3. Fixe a contraporca dobrando três das linguetas nas ranhuras do adaptador da camisa de tração.

a - Arruela de empuxo dianteiro
b - Camisa de tração
c - Hélice
d - Adaptador da camisa de tração
e - Retentor da contraporca
f - Contraporca
g - Linguetas dobradas nas ranhuras

Descrição Nm lb-in lb-ft

Porca da hélice 75 55

Inspeção e substituição da vela de ignição
1. Retire os fios das velas. Puxe os protetores de borracha para fora das velas de ignição.

47660

c

d e

f

a b g

45248



MANUTENÇÃO

por 57   

2. Remova as velas de ignição para inspecioná-las. Substitua a vela de ignição se o eletrodo estiver
gasto, se as roscas da área de vedação estiverem corroídas, ou se o isolamento estiver áspero,
rachado, quebrado, com bolhas ou com fuligem.

47662

3. Regule a folga da vela de ignição de acordo com as especificações.

27848

Vela de ignição

Folga da vela de ignição 0,8 mm (0,032 in)

4. Uso em água salgada – Aplique uma fina camada de Composto Antiengripante nas roscas das velas
de ignição.

Nº de ref.
do tubo Descrição Onde é Usado Nº de peça

81 Composto
Antiengripante Roscas da vela de ignição 92-898101385

5. Antes de instalar as velas, limpe completamente a sujeira das sedes das velas. Instale as velas
apertando-as à mão. Depois aperte-as mais 1/4 de volta ou com os torques especificados.

Descrição Nm lb-in lb-ft

Vela de ignição 27 20

Substituição de fusíveis
IMPORTANTE: Carregue sempre consigo fusíveis sobressalentes.
Os circuitos da fiação elétrica do motor de popa são protegidos contra sobrecargas por fusíveis. Se um
fusível queimar, localize e corrija a causa da sobrecarga. Se a causa não for encontrada, o fusível poderá
queimar outra vez.
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Abra o porta-fusível e olhe para o filamento prateado dentro do fusível. Se o filamento estiver quebrado,
substitua o fusível. Substitua-o por um novo de mesma capacidade.

a - Tampa
b - Porta-fusíveis sobressalen‐

tes
c - Porta-fusíveis
d - Fusível 4 - IGN. 20 A - sis‐

tema de ignição
e - Fusível 2 - COMBUSTÍVEL

20 A - suprimento de com‐
bustível

f - Fusível 1 - DIAG. 2 A - ca‐
bo de diagnóstico/barco
(acessório)

g - Fusível 3 - LEME 15 A - ca‐
bo do controle remoto de
14 pinos/interruptor de
compensação da tampa

h - Fusível em bom estado
i - Fusível queimado

Inspeção da Correia de Tração do Alternador
1. Remova os três parafusos que fixam a tampa do volante no motor. Levante a tampa do volante do

motor.

a - Tampa do volante
b - Parafusos (3)

h

i

47408

20
20

2
15

a
b

c

d

ef

g

47585

a b
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2. Inspecione a correia de tração do alternador.

a - Correia de tração do alternador

3. Substitua a correia em um revendedor autorizado caso seja detectada qualquer das seguintes
condições:
• Rachaduras na parte posterior da correia ou na base das ranhuras em V.
• Desgaste excessivo nas bases das ranhuras.
• Partes da borracha envolvidas por óleo.
• Superfícies da correia danificadas.
• Sinais de desgastes nas bordas ou superfícies externas da correia.

4. Instale a tampa do volante com três parafusos. Aperte os parafusos de acordo com o torque
especificado.

Descrição Nm lb-in lb-ft

Parafusos da tampa do volante 8 71

Pontos de lubrificação
1. Lubrifique as peças a seguir com graxa lubrificante contra corrosão Quicksilver ou Mercury Precision

ou Lubrificante Marinho 2-4-C com Teflon.

Nº de ref.
do tubo Descrição Onde é Usado Nº de peça

94 Graxa Anticorrosão Eixo da hélice 92-802867 Q1

95 2-4-C com Teflon Eixo da hélice 92-802859Q 1

a

47588
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• Eixo da hélice - Consulte a seção Substituição da Hélice para obter informações sobre como
remover e instalar a hélice. Cubra o eixo inteiro da hélice com lubrificante para evitar que o cubo
da hélice fique corroído e impeça o movimento do eixo.

47623

2. Lubrifique as peças a seguir com Lubrificante Marítimo 2-4-C Quicksilver ou Mercury Precision com
Teflon ou Lubrificante Especial 101.

Nº de ref.
do tubo Descrição Onde é Usado Nº de peça

95 2-4-C com Teflon Cabo da direção 92-802859Q 1

34 Special Lubricant 101 Cabo da direção 92-802865Q02

• Graxeira do cabo de direção (se for equipada) - Gire o volante de direção para retrair
completamente a ponta do cabo de direção dentro do tubo de inclinação do motor de popa.
Lubrifique através da graxeira.

a - Conexão
b - Extremidade do cabo de

direção

!  ADVERTÊNCIA
A lubrificação incorreta dos cabos pode causar o travamento hidráulico, resultando em ferimentos
graves ou morte devido à perda de controle do barco. Retraia completamente a ponta do cabo de
direção antes de aplicar o lubrificante.

3. Lubrifique os seguintes pontos com óleo de baixa viscosidade.

ba

47651
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• Pontas do pivô do tirante de ligação da direção – lubrifique as pontas do pivô.

47652

Verificação do Fluido de Compensação Hidráulica
1. Incline o motor de popa para a posição superior máxima e engate a alavanca do suporte de

inclinação.

47646

2. Remova o tampão do bocal de enchimento e verifique o nível do fluido. O nível do fluido deve estar
nivelado com a parte inferior do orifício de enchimento. Acrescente Fluido para o Compensador
Hidráulico e Direção Quicksilver ou Mercury Precision Lubricants. Se não estiverem disponíveis, utilize
fluido de transmissão automática (ATF) para veículos automotores.
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Nº de ref.
do tubo Descrição Onde é Usado Nº de peça

114

Fluido de
compensação
hidráulica e de
direção

Reservatório de compensação hidráulica 92-802880Q1

47647

Troca de óleo do motor
CAPACIDADE DE ÓLEO DO MOTOR
A capacidade de óleo do motor é aproximadamente 6 litros (6,3 US qt).
IMPORTANTE: Incline o motor de popa para fora/cima além da posição vertical por aproximadamente um
minuto para permitir que o óleo retido seja drenado de volta para o coletor de óleo.

PROCEDIMENTOS PARA TROCAR O ÓLEO
1. Incline o motor de popa para fora/cima além da posição vertical por aproximadamente um minuto para

permitir que o óleo retido seja drenado de volta para o coletor de óleo.
2. Incline o motor de popa na posição vertical.
3. Use uma chave de 16 mm (5/8 in) e solte a válvula de drenagem de óleo para que possa ser girada

com as mãos. Tenha cuidado para não abrir muito a válvula permitindo que o óleo drene.
4. Fixe uma mangueira de drenagem com D.I. de 12 mm (7/16 in) na válvula de drenagem de óleo.

Posicione a extremidade oposta da mangueira em um recipiente adequado.
5. Solte a válvula de drenagem de óleo 2-1/2 voltas para permitir que o óleo drene. Não ultrapasse 2-1/2

voltas.
IMPORTANTE: Não solte a válvula de drenagem de óleo mais do que 2-1/2 voltas. A vedação de óleo pode
ser danificada além de 2-1/2 voltas.
6. Depois da drenagem do óleo, aperte a válvula de drenagem de óleo (no sentido horário) com as mãos

e remova a mangueira de drenagem de óleo.



MANUTENÇÃO

por 63   

7. Aperte a válvula de drenagem de óleo firmemente e remova todo o óleo da área da válvula.

a - Válvula de drenagem de óleo
b - Mangueira de drenagem
c - Solte no máximo 2-1/2 voltas

PARA TROCAR O FILTRO DE ÓLEO
1. Remova o bujão do óleo da calha de óleo e fixe uma mangueira de drenagem com D.I. de 12 mm

(7/16 in) na conexão. Posicione a extremidade oposta da mangueira em um recipiente adequado.
2. Desenrosque o filtro antigo, girando no sentido anti-horário.
3. Drene o óleo na calha e remova a mangueira de drenagem de óleo.
4. Remova todo o óleo da calha de óleo e instale o bujão.
5. Limpe a base de montagem do filtro de óleo. Aplique uma camada de óleo limpo na gaxeta do filtro.

Não utilize graxa. Enrosque o filtro novo até que a gaxeta entre em contato com a base e depois
aperte entre 3/4 a 1 volta.

a - Afrouxar
b - Filtro de óleo
c - Calha de óleo
d - Mangueira de drenagem

PARA ENCHER COM ÓLEO
1. Remova o tampão de enchimento de óleo e adicione aproximadamente 6 litros (6,3 US qt) do óleo

recomendado. Isso deixará o nível do óleo dentro do ponto intermediário da faixa de operação.

b

48870

a

1
22-

c

a

c

d

b

47562
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2. Faça o motor trabalhar em marcha lenta por cinco minutos e verifique se há vazamentos. Desligue o
motor. Para obter uma indicação precisa do nível do óleo, deixe o motor esfriar por pelo menos uma
hora antes de verificar o nível do óleo. Consulte a seção Combustível e Óleo - Verificação e Adição de
Óleo do Motor.

NOTA: A verificação do nível do óleo dentro de cinco minutos após o desligamento do motor pode indicar
erroneamente a falta de até 1 litro (1 US qt) . Deixe que o motor esfrie por pelo menos uma hora antes de
verificar o nível do óleo.

47404

Lubrificação da caixa de câmbio

LUBRIFICAÇÃO DA CAIXA DE ENGRENAGENS
Verifique se existe água no lubrificante quando adicionar ou trocar o lubrificante da caixa de engrenagens. Se
houver água, esta pode ter se acumulado na parte inferior e será eliminada antes do lubrificante, ou pode se
misturar com o lubrificante adquirindo uma aparência leitosa. Se notar a existência de água, leve o motor ao
seu concessionário para que ele verifique a caixa de engrenagens. A existência de água no lubrificante pode
provocar defeitos prematuros nos mancais ou, durante períodos de temperaturas extremamente baixas,
congelará e danificará a caixa de engrenagens.
Verifique se existem partículas de metal no lubrificante da caixa de engrenagens. Uma pequena quantidade
de partículas de metal indica um desgaste normal das engrenagens. Uma quantidade excessiva de metal, ou
de partículas maiores (pedaços) pode indicar um desgaste anormal das engrenagens e deve ser verificado
por um concessionário autorizado.

DRENAGEM DA CAIXA DE ENGRENAGENS
1. Coloque o motor de popa na posição de funcionamento vertical.
2. Retire a hélice. Consulte a seçãoSubstituição da Hélice.
3. Coloque um recipiente para drenagem sob o motor de popa.
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4. Retire os tampões de ventilação e tampão de enchimento/drenagem e drene o lubrificante.

a - Tampão de ventilação
b - Tampão de enchimento/drenagem

CAPACIDADE DE LUBRIFICANTE DA CAIXA DE CÂMBIO

Capacidade de lubrificante da caixa de câmbio (aproximada)

Caixa de engrenagens com rotação para a direita 780 ml (26,4 fl oz)

Caixa de engrenagens com rotação para a esquerda 545 ml (18,4 fl oz)

RECOMENDAÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A CAIXA DE ENGRENAGENS
Lubrificante para Engrenagens de Alto Desempenho Mercury ou Quicksilver.

VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE LUBRIFICANTE E REABASTECIMENTO DA
CAIXA DE ENGRENAGENS
1. Coloque o motor de popa na posição de funcionamento vertical.
2. Remova o tampão de ventilação/arruela de vedação.
3. Remova o tampão de enchimento/drenagem. Coloque o tubo do lubrificante dentro do orifício de

enchimento e adicione lubrificante até que este apareça no orifício de ventilação.

a - Orifício de ventilação
b - Orifício de enchimento

IMPORTANTE: Substitua as arruelas de vedação se estiverem danificadas.

a

b

22692

a

b

22693
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4. Pare de adicionar o lubrificante. Instale o tampão de ventilação e a arruela de vedação antes de
remover o tubo do lubrificante.

5. Retire o tubo do lubrificante e volte a instalar o tampão de enchimento/drenagem e a arruela de
vedação.




