
MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: A fim de evitar acidentes, por favor, leia atentamente as instruções de operação antes de utilizar 
este produto. Por favor, conserve este manual para referência futura.  
*As imagens são meramente ilustrativas e algumas informações contidas neste manual podem variar de
acordo com o modelo.
Nos reservamos o direito de corrigir eventuais erros de impressão bem como informações que não estejam
de acordo com o equipamento sem aviso prévio.

GUINCHO NÁUTICO ELÉTRICO 
NGEN2000



ESPECIFICAÇÕES DO GUINCHO 2000LB (907 KG) 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
1. Alimentação portátil conveniente para puxar barcos, veículos presos e outros itens pesados.

2. Força de arraste poderosa de 907 kg (2.000 lbs).

3. Alimentação de 12 Volts de uso conveniente sem cabos de extensão ou pequenos motores a gás.

4. Portátil, com alça de transporte integrada e base de montagem de encaixe rápido.

GUARDE ESTE MANUAL 
Você precisará deste manual para consultar alertas e cuidados de segurança, instruções de montagem, 

procedimentos de operação e manutenção, solução de problemas, listas de peças e diagramas. Guarde 

sua nota fiscal ou seu recibo com este manual. Escreva o número da nota/do recibo dentro da folha de 

rosto. Guarde tanto este manual quanto sua nota fiscal/seu recibo em um local seco e seguro para 

consultas futuras. 

AVISO 
Os alertas, cuidados e instruções mencionados neste manual de instruções não podem abranger 

todas as possíveis condições e situações. O operador deve compreender que o cuidado e o bom 

senso não são fatores gerados pelo produto, mas sim de quem o opera. 

Obrigado por adquirir um produto NAGANO

Guincho para locomover em horizontal o Jet Sky, barcos. É Marinizado e com capa externa de proteção para maior durabilidade.
A opção pelo guincho elétrico veicular é a função da maior facilidade de instalação do equipamento, sem necessidade de outros 
acessórios que não a base do guincho. Um guincho elétrico operado corretamente, e com manutenção adequada, é a solução para 
a maioria das necessidades do mundo “off-road”, uma excelente relação custo-benefício.
Placa para montagem rápida no engate do reboque, tornando o uso fácil e intuitivo nas mais diversas situações.

*ATENÇÃO: Não pode ser imerso na água.

- Para soltar o cabo do guincho apenas usar a manivela manualmente e para puxar (reverso) usar o controle remoto
Descrições Técnicas:
Capacidade em terreno plano com força de arraste: 2000LBS (907kg)
Capacidade flutuado na água: 5000LBS (2267kg)
Capacidade sobre rodas em terreno plano: 6000LBS (2720kg)
Tamanho máximo do barco: 18 pés (5.48 m)
Peso máximo do barco: 5000LBS (2267kg)
Capacidade com veículo em movimento: 6270LBS (2850kg)
Velocidade linear (com carga): 1,82 m/min com carga
Tamanho do Gancho: 105 x 60 mm (5/8 polegadas e abertura de 4-1/4 polegadas)
Voltagem: 12 Volts
Tamanho do Controle remoto com fio: 3 metros
Tamanho do Cabo de alimentação: 3 metros
Espessura e tamanho do cabo de aço: 4.8mm x 9.2 m 
Taxa de redução da engrenagem: 464:1

VELOCIDADE APROXIMADA DE  DESENROLAMENTO
1,8（METROS/MIN)
VELOCIDADE APROXIMADA DE ENROLAMENTO
1,3（METROS/MIN)



ALERTAS DE SEGURANÇA & CUIDADOS 

ATENÇÃO: Ao utilizar equipamentos elétricos, deve-se seguir sempre as precauções de segurança 

para reduzir o risco de lesões e condições perigosas. 

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE EQUIPAMENTO! 

1. MANTENHA A ÁREA OPERACIONAL LIVRE. Áreas desorganizadas provocam lesões.

2. OBSERVE AS CONDIÇÕES DA ÁREA OPERACIONAL. Não use instrumentos em ambientes úmidos,

molhados ou com baixa iluminação. Não exponha o produto a chuvas. Mantenha a área operacional iluminada.

Não use equipamentos elétricos quando houver presença de líquidos ou gases inflamáveis.

3. MANTENHA CRIANÇAS AFASTADAS. As crianças nunca devem entrar na área operacional. Não permita

que elas mexam em máquinas, instrumentos ou equipamentos.

4. ARMAZENE EQUIPAMENTOS INATIVOS. Quando não estiverem em utilização, os instrumentos devem ser

trancados em local seco para evitar a oxidação. Sempre tranque os instrumentos de modo que não possam ser

manuseados por crianças.

5. NÃO FORCE A OPERAÇÃO DO INSTRUMENTO. Ele realizará o seu trabalho de modo mais eficaz e seguro

de acordo com os parâmetros dentro dos quais foi projetado. Não use acessórios inadequados para aumentar a

capacidade do instrumento.

6. USE A FERRAMENTA CERTA PARA A OPERAÇÃO. Não use uma ferramenta com uma finalidade para a

qual não foi concebida.

7. VISTA-SE APROPRIADAMENTE. Não use roupas largas nem joias, pois elas poderão ficar presas nas peças

móveis. Recomenda-se o uso de calçados antiderrapantes. Utilize acessórios para amarrar/cobrir cabelos longos.

Sempre vista roupas adequadas para a operação.

8. USE PROTETORES OCULARES, AURICULARES E RESPIRATÓRIOS. Sempre use óculos de segurança

contra impactos aprovados pelo ANSI caso esteja trabalhando com lascas de madeira ou limalhas de metal. Use

respiradores ou máscaras contra poeira aprovados pelo ANSI ao trabalhar com névoas ou pós químicos, de

madeira ou metal. Use protetores auriculares aprovados pelo ANSI ao trabalhar em ambientes barulhentos ou

ruidosos.

9. NÃO ABUSE DO CABO DE ALIMENTAÇÃO. Proteja o cabo de alimentação de danos, sejam estes
resultantes de impactos, puxões ou materiais corrosivos. Não arranque o cabo da máquina para desconectá-lo.

10. NÃO CORRA RISCOS AO ALCANÇAR ITENS. Mantenha o equilíbrio adequado a todos os momentos. Não
tente alcançar coisas por cima de ou muito próximas a máquinas em operação.

11. GUARDE OS INSTRUMENTOS COM CUIDADO. Mantenha os instrumentos limpos e em bom estado para
um desempenho seguro e de qualidade. Siga as instruções de lubrificação e troca de acessórios. Inspecione o cabo
de alimentação periodicamente e, caso haja danificações, providencie seu reparo por um técnico autorizado.
Inspecione todas as peças móveis e os parafusos de montagem antes do uso. O interruptor elétrico e a alavanca de
controle devem ser mantidos limpos, secos e livres de óleos e lubrificantes a todos os momentos.



12. REMOVA CHAVES DE AJUSTE. Certifique-se de que as chaves de ajuste sejam removidas da superfície do

instrumento ou da máquina antes da operação.

13. EVITE INICIALIZAÇÕES INVOLUNTÁRIAS. Certifique-se de que esteja preparado para a operação antes de

ligar a máquina.

14. PERMANEÇA ALERTA. Preste atenção no que faz. Não opere esta máquina quando estiver cansado.

15. NÃO OPERE ESTA MÁQUINA CASO ESTEJA SOB EFEITO DE ÁLCOOL, DROGAS OU

MEDICAMENTOS.

16. VERIFIQUE SE HÁ PARTES DANIFICADAS. Antes de utilizar um instrumento, qualquer parte que aparente

estar danificada deve ser inspecionada cuidadosamente para que se tenha certeza da operação adequada, conforme seu

propósito. Inspecione o alinhamento e a ligação de peças móveis, peças ou acessórios quebrados e qualquer outra

condição que possa afetar a operação adequada. Qualquer peça danificada deverá ser devidamente consertada ou

substituída por um técnico qualificado. Não use o instrumento se qualquer interruptor não puder ser ligado e desligado

adequadamente.

17. PEÇAS E ACESSÓRIOS DE TROCA Certifique-se de que os responsáveis pela manutenção usem peças de troca

idênticas. Caso contrário, a garantia perderá sua validade. Somente use peças e acessórios que possam ser usados com

este instrumento.

ALERTAS ESPECIAIS DURANTE O USO DO GUINCHO ELÉTRICO 

A utilização deste instrumento pode gerar riscos especiais. 

Certifique-se de proteger, em especial, você e todos à sua volta. 

O Cabo. 

Certifique-se de que o cabo esteja em boas condições e instalado adequadamente. 

Não use o guincho se o cabo estiver desgastado. 

Não troque o cabo por um de resistência inferior. 

A Bateria. 

Certifique-se de que a bateria esteja em boas condições. Evite o contato com ácido de bateria ou outros contaminantes. 

Sempre use protetores oculares aprovados pelo ANSI ao trabalhar com uma bateria. 

Ao usar o guincho, certifique-se de que o motor esteja operando, para evitar o esgotamento da bateria. 

Recue. 

Afaste-se do caminho no qual o cabo realiza seu arraste. Caso o cabo escorregue ou quebre, "chicoteará" neste 

caminho. 

Mantenha mãos, roupas, cabelos e joias longe do guincho enquanto ele estiver em uso. 

Tenha uma pessoa disponível para observar e ajudar a operação segura do guincho. Certifique-se de que esse 

observador não fique no caminho do veículo nem do cabo antes de ligar o guincho. 

Limites de Potência. 

Não tente exceder os limites de arraste deste guincho. 

Nunca use a manivela para "ajudar" o guincho. Isso danificará o equipamento e poderá causar lesões. 



INSTALAÇÃO 

Cabeamento do Guincho Elétrico  

Seu guincho pode ser usado com cabeamento temporário ou permanente 

Cabeamento Temporário 

1. Levante a vedação de borracha e conecte o CABO DE ALIMENTAÇÃO (#39) à TOMADA (#36) no

lado direito da estrutura do guincho. Esta tomada está indicada como “power” (alimentação). Oriente o

Cabo de Alimentação do guincho até a bateria, tendo cuidado para evitar que ele fique preso ao

equipamento ou outros itens.

2. Conecte a Alavanca de Fixação Preta do CABO DE ALIMENTAÇÃO (#39) à estrutura do veículo,

estabelecendo uma conexão de terra. Conecte a Alavanca de Fixação Vermelha ao terminal positivo

(+/Vermelho) da sua bateria. Observação: Certifique-se de usar uma bateria automotiva de 12V, ou

equivalente, em boas condições.

3. Levante a vedação de borracha na parte esquerda da estrutura do guincho. Pegando a Unidade do

Controle Remoto, insira o Soquete na extremidade do cabo na Tomada no lado esquerdo da estrutura do

guincho indicada como "Remote Control" (Controle Remoto).

4. Deixe o controle remoto de lado, em um local seguro, até que esteja pronto para usar.

Cabeamento permanente. 

1. Encaixe o PROTETOR DE SOBRECORRENTE (#31) no terminal positivo (+/Vermelho) da sua

bateria usando o parafuso de aperto.

2. Planeje um caminho para o cabeamento do ponto no veículo no qual o guincho será montado ou

usado até a bateria. Este caminho deve ser seguro, fora da direção de peças móveis, detritos da estrada

ou qualquer possibilidade de sofrer danificações pela operação ou manutenção do veículo. Por exemplo,

você pode desejar orientar os cabos embaixo do veículo, instalando-os na estrutura com fixadores

adequados. Não instale os cabos em um sistema de escape, eixo de transmissão, cabo de freio de

emergência, uma linha de combustível ou em quaisquer componentes que possam danificar o

cabeamento em função do aquecimento ou da movimentação ou criar riscos de incêndio.

3. Caso perfure o para-choque ou qualquer parte da carroceria para direcionar os cabos, certifique-se de

instalar um anel de isolamento de borracha no orifício para impedir o desgaste dos cabos nesse local.

4. Oriente o CABO DE ALIMENTAÇÃO (#39) do ponto no qual o guincho será usado até a bateria.

Siga as precauções discutidas anteriormente.

5. Remova a Alavanca de Fixação Vermelha e conecte o cabo vermelho ao PROTETOR DE

SOBRECORRENTE (#31), montado no terminal positivo (+/vermelho) da sua bateria.

6. Remova a Alavanca de Fixação Preta e instale o cabo preto na estrutura do veículo, criando um

aterramento elétrico seguro.

ATENÇÃO 
1. Sempre respeite a combinação de cores, Vermelho com Vermelho (Positivo com Positivo) e Preto com a
estrutura do veículo, realizando uma conexão terra, quando utilizar a alimentação por bateria do seu veículo.
2. Nunca continue usando seu gancho ou outro acessório até que a bateria esteja completamente
descarregada.  Isso pode danificar a sua bateria permanentemente!
3. Você pode manter o motor ligado enquanto usa o guincho para recarregar a bateria continuamente.
Entretanto, tome todo o cuidado ao trabalhar com um veículo ligado.
4. Não use baterias sujas, corroídas ou com vazamento. Você poderá sofrer lesões por queimaduras ácidas.
5. Sempre utilize óculos de segurança aprovados pelo ANSI ao trabalhar com uma bateria.



MONTAGEM DO GUINCHO 
 

Seu guincho foi concebido para ser montado temporariamente usando o Suporte de Montagem para 

Engate de Reboque. Porém, você também pode montar seu gancho permanentemente. 

 

Montagem Permanentemente. 

1. Escolha um local para montagem no para-choque do seu veículo, na plataforma da sua caminhonete, 

no reboque de barcos ou em outro local adequado. OBSERVAÇÃO: Este guincho pode gerar uma 

força de arraste de 907 kg (2.000 lbs). Certifique-se de que o ponto escolhido pode suportar esta 

força. Você também pode precisar de placas de reforço de aço ou soldas em reforços adicionais, 

dependendo do local de montagem desejado. 

2. Alinhe o guincho com a posição desejada e marque-a para perfuração dos 4 orifícios na base do 

guincho. 

3. Faça os furos no veículo. 

4. Usando parafusos de aço endurecido de pelo menos 3/8" de diâmetro, instale seu guincho. 

 

Montagem Temporária 

1. Instale as três Barras Roscadas de Placa na Placa do Adaptador, conforme mostrado, usando as Porcas 

fornecidas. Aperte-as firmemente. 

2. Coloque as extremidades das Barras de Placa nos encaixes na parte de trás do guincho. 

3. Instale o conjunto do Guincho/Placa do Adaptador no encaixe do reboque, inserindo a esfera 

correspondente no buraco da Placa do Adaptador. 

 

UTILIZAÇÃO DO GUINCHO 
 

1. Coloque o veículo na marcha neutra (Neutral) (nunca guinche o veículo quando este estiver 

engrenado (Gear) ou em posição estacionária (Park), pois isso pode danificar a transmissão do seu 

veículo). ACIONE O FREIO DE EMERGÊNCIA. TRAVE AS RODAS USANDO ESCORAS 

ADEQUADAS.  CASO CONTRÁRIO, SEU VEÍCULO PODERÁ SE MOVER ENQUANTO 

ESTIVER PRESO AO GUINCHO, CRIANDO UMA SITUAÇÃO DE EXTREMO RISCO!! 

2. Para retirar o cabo, gire o BOTÃO DE APERTO (#19) no sentido anti-horário para soltá-la e retire o 

cabo que deseja. SEMPRE DEIXE PELO MENOS TRÊS VOLTAS DE CABO NA BOBINA PARA 

IMPEDIR QUE O CABO SAIA DO GUINCHO! 

3. Enganche o objeto usando um ponto de arraste, uma corrente ou cinta de reboque. Nunca enrole o 

cabo em um objeto e enganche-o no próprio cabo. Isso poderá danificar o objeto e dobrar ou desgastar o 

cabo. 

4. Reaperte o botão de aperto. 

5. Permaneça afastado e, quando for seguro, use o interruptor elétrico no controle remoto para retrair o 

cabo e guinchar o item desejado. 

 

ATENÇÃO 
 

1. Mantenha mãos, roupas, cabelos e joias afastados da área do tambor e do cabo durante a operação do guincho. 

2. Não use o guincho se o cabo estiver desgastado, dobrado ou danificado. 

3. Nunca permita que alguém fique próximo ao cabo ou na direção do cabo, atrás do guincho, enquanto 



este estiver sob alimentação. Caso o cabo escorregue ou sofra uma ruptura, poderá chicotear até a parte 

de trás do guincho, causando riscos a todos que estiverem nessa área. Sempre fique ao lado, a uma 

distância segura, durante a operação do guincho. 

 

CAPACIDADE DE ARRASTE 
 

1.  Este guincho possui uma capacidade de 907 kg (2.000 lbs). Considerando essa medida, em termos 

práticos, pode-se usar este guincho para: 

a.  Mover uma carga de um ponto imóvel de até 907 kg em um piso regular. 

b.  Mover uma embarcação de até 2177 kg (4.800 Lbs). 

c.  Manter o movimento de um veículo com rodas de até 2720 kg (6.000 Lbs). 

2.  A capacidade de arraste é reduzida à medida que a inclinação aumenta. Por exemplo, a capacidade 

sobre rodas é reduzida de 2720 kg (6.000 lbs) em terreno plano para 499 kg (1.100 lbs) em uma 

inclinação de 45°. Consulte o seguinte gráfico para a capacidade de arraste calculada (peso sobre rodas) 
em várias inclinações. 

Capacidades de Peso Máximo (sobre rodas) em Inclinação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

USANDO A MANIVELA DE EMERGÊNCIA 

 

Atenção: Não use a manivela para auxiliar a operação do guincho. Isso danificará o equipamento e 

poderá causar lesões. 

 
1. Gire o botão de aperto no sentido horário até ficar firme. Não force nem aperte em excesso. 
2. Coloque a extremidade da manivela sobre a extremidade plana do eixo roscado do lado esquerdo do 
gancho. 
3. Gire a manivela no sentido horário para apertar o cabo. Continue girando até que o cabo seja retraído 
completamente. 

MANUTENÇÃO 
 

1. Lubrifique o cabo ocasionalmente com óleo leve. 
2. Lubrifique as engrenagens a cada 6 meses. Para isso, remova o botão de aperto e separe o 
compartimento direito do esquerdo. Use um lubrificante à prova d'água de qualidade.                             

 

Peso (LBS) 

Grau de inclinação 





TERMO DE GARANTIA 

A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas 

seguintes condições: 

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de

venda do produto em questão.

2. O prazo de vigência da garantia é de 3 meses

3. A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial e se

restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças

defeituosas do produto.

Garanta sua garantia! 

Preencha corretamente o Certificado de Garantia do produto, pois sem este a 

garantia não será concedida. 

Regras gerais de garantia 

Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência 

técnica autorizada, pois a negligencia de uma imperfeição, por falta de aviso e 

revisão, certamente acarretará em outros danos, os quais não poderemos 

assistir e, também, nos obrigará a extinguir a garantia. É de responsabilidade do 

agente da assistência técnica a substituição de peças e a execução de reparos em 

sua oficina. O agente também será responsável por definir se os reparos e 

substituições necessários estão cobertos ou não pela garantia. 

Itens não cobertos pela garantia: 

1. Óleo lubrificante, graxa, gás, etc.;

2. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto

de assistência técnica;

3. Danos causados por fenômenos da natureza;

4. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros;

5. Peças que requerem manutenção corriqueira;

6. Peças de desgaste natural;



7. Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em

cromados, aplicação de produtos químicos (combustíveis ou produtos não

recomendados pela NTS do Brasil), efeitos de maresia ou corrosão;

8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado;

9. Substituição do equipamento, ou conjuntos;

10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado em razão

da movimentação, transporte ou estocagem;

11. Defeitos e danos mecânicos do equipamento oriundo da instalação de

componentes ou acessórios não recomendados pela NTS do Brasil.

ATENÇÃO 

Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e componentes 

em razão do desgaste natural. Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças que 

comprovadamente apresentarem defeito de fabricação ou fadiga anormal de 

material. 

Extinção da garantia: 

A garantia será automaticamente extinta se: 

1. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas;

2. O equipamento não for usado adequadamente

3. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não

apresentado no manual de instruções.

4. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil.

5. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela

NTS.

6. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS

do Brasil.

7. O prazo de validade estiver expirado.

8. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso

intensivo.*Obs. Em decorrência da variedade de produtos da NTS, alguns dos

itens acima pode não ser aplicáveis para o equipamento adquirido.
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