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Caro Cliente, Parabéns!
Você acaba de adquirir um produto com 
a mais alta tecnologia e qualidade Brudden. 
Este produto foi desenvolvido para lhe 
proporcionar, eficiência e total satisfação, 
para isso, serão necessários alguns cuidados. 
Leia e siga as recomendações e medidas 
de segurança contidas neste manual 
de instruções, elas são de fundamental 
importância para sua segurança e para 
um melhor rendimento do equipamento.
Em caso de dúvidas sobre nosso produto, 
entre em contato com um de nossos 
revendedores, assistência técnica 
especializada ou diretamente na fábrica 
através do 0800 772 4080.

Garantia e validade:
A garantia do Derriçador e do varão completo é de 03 meses e a garantia do motor Shindaiwa é de 12 
meses, sendo válida a partir da data de compra, constante na nota fiscal do revedendor Brudden, e será 
concedida somente ao primeiro comprador, conforme o Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II).

Aplicação da garantia:
A BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA garante também o equipamento SHINDAIWA deste manual, 
obrigando-se a reparar ou substituir as peças e componentes que, em serviços e uso normal segundo 
as recomendações técnicas, APRESENTAREM DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, MATÉRIA-PRIMA ou 
montagem dentro do período de garantia e após análise conclusiva.

Perda do direito de garantia:
•     Se utilizado o motor Shindaiwa com um derriçador que não seja da Brudden.
•    Utilização do equipamento em desacordo com as recomendações técnicas do Manual de 
      Manutenção preventiva / corretiva;
•    Mistura de combustível imprópria;
•    Alteração do equipamento ou de qualquer característica do projeto original; 
•    A utilização de peças e/ou lubrificantes não originais ou não especificados pela Brudden.
•    Serviços de manutenção interna executada por assistência não autorizada pela Brudden.
Obs: Esta máquina foi produzida com materiais especialmente dimensionados e especificados para a 
derriça de café, porém, impactos excessivos em troncos e objetos mais rígidos, pode  ocasionar a 
quebra de peças e componentes, os quais não há cobertura pela garantia.

Itens excluídos da garantia:
Não são cobertos pela garantia os defeitos decorrrentes de mau uso e desgaste natural de utilização, 
como por exemplo:
• Quebra de hastes (varetas), gabinete com rosca espanada, elo de junção das hastes desgastados, etc.
•  Peças consideradas de manutenção normal tais como: 
 Filtro de ar, componentes de borracha do sistema de alimentação de combustível, corda de partida,  
 velas, elo da corrente, etc.;
•  Defeitos decorrentes de acidentes;
•  Danos de natureza pessoal ou material do usuário, proprietário ou terceiros;
•  Deslocamento e fretes dos equipamentos, peças e componentes;
•  Deslocamento e imobilização de pessoal.

Generalidade:
•  Peças substituídas em garantia serão de propriedade da Brudden;
•  A Garantia de peças e componentes substituídos extingue-se com o prazo de garantia do equipamento;
•  Atrasos eventuais na execução de serviços não conferem DIREITO AO PROPRIETÁRIO A 
 INDENIZAÇÃO E NEM A EXTENSÃO NO PRAZO DE GARANTIA.
•  Somente á BRUDDEN e SHINDAIWA é facultado o direito de introduzir modificações ou paralisar a   
 fabricação do equipamento
•  Qualquer sugestão, dúvida ou reclamação, favor dirigir ao departamento de Atendimento ao Cliente  
 0800 772 4080 - www.brudden.com.br

Revisão-v3 maio de 2012
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Roupas justas e sem acessórios que  possam prender-se ao 
equipamento durante a operação.

Luvas, preferencialmente de couro cromo.

Sapatos de segurança com antiderrapante e biqueira de aço.

Protetor auricular.

Óculos de segurança ou protetor facial.

Capacete protetor.

Antes de colocar em operação, leia com atenção todos os itens 
deste manual, caso contrário, você colocará em risco sua
segurança e a de pessoas próximas, bem como a integridade 
do equipamento.

Utilize somente peças e serviços originais.

Medidas de segurança extras são necessárias, pois as 
hastes do derriçador se movimentam em alta velocidade.

Operando pela primeira vez: solicite ao vendedor uma 
demonstração ou curso de utilização.

USE EQUIPAMENTOS E VESTIMENTAS 
CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Sujeira

Aquecimento

Motor com excesso
de ruído

1 - Filtro sujo.
2 - Carvão no silenciador.
3 - Escapamento de ar na 
 tubagem do combustível.
4 - Tubagem do combustível entupida.
5 - Pistão travado.
6 - Diafragma do carburador não  
 funciona.
7 - Água no combustível.

1 - Demasiado ar e pouco 
 combustível. 
2 - Mistura do combustível errada.
3 - Carvão no pistão.
4 - Capa de ventilador, e aletas do  
 cilindro sujas.
5 - Carga do trabalho excessiva.

1 - Cilindro aquecido.
2 - Combustível impróprio.
3 - Carvão na câmara 
 de combustão.

1 - Limpe-o.
2 - Limpe-o.
3 - Verifique-o e ajuste.
4 - Limpe-o.
5 - Troque as peças com desgaste. 
6 - Troque-o.
7 - Troque o combustível.

1 - Ajuste o carburador.
2 - Use mistura 25:1.
3 - Limpe o carvão.
4 - Limpe-as.
5 - Use roçadeira devidamente.

1 - Ajuste o carburador e limpe 
 as  aletas.
2 - Troque-o.
3 - Limpe-a.

Problema Causa Solução

Problema Causa Solução

Abruptamente

Abruptamente

1 - Toque no interruptor.
2 - Cabo da vela solto.
3 - Pistão riscado.
4 - Demasiado carvão na vela.
5 - Sistema de ignição danificado.
1 - Tanque vazio.
2 - Carburador obstruido.
3 - Tanque entupido.
4 - Água no combustível.

1 - Não o toque.
2 - Ajuste-o.
3 - Troque-o.
4 - Limpe a vela.
5 - Verifique.
1 - Abasteça.
2 - Limpe-o.
3 - Limpe-o.
4 - Troque o combustível.

Problema Causa Solução

Pouca rotação

Excesso de vibração

1 -  Mola da embreagem 
centrífuga danificada.
2 - Porca do disco solta.

1 - Disco danificado.
2 - Eixo central danificado.
3 - Coxins do eixo desgastado.
4 - Caixa de engrenagem solta.

1 - Troque-a.
2 - Ajuste ou troque.

1 - Troque-a.
2 - Verifique e troque.
3 - Troque-os.
4 - Ajuste.

Parada indevida do motor durante o uso

Motor sem potência

O motor em geral
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Especificações Técnicas

Modelo ...................................................................... DC - 230

Diâmetro x curso (pistão) .....................................32 x 28 mm

Deslocamento (cilindrada) .......................................22,5 cm3

Potência máxima ..........................................0,89 kW (1,2 cv)

Sistema de ignição .................................................Eletrônica

Sistema de alimentação ...............Carburador de diafragma

Partida ..........................................................................Retrátil

Refrigeração ...................................................................... Ar

Combustível
Mistura ............................................ ........ (gasolina / óleo 2T)

Volume do tanque de combustível ... ....................... 0,6 litros

Peso:

DC-230/1100 .................................................................5,9 kg

DC-230/1450 .................................................................5,6 kg

Acessórios
Chave Allen 4 mm
Misturador de combustível
Chave combinada 13/17 mm fenda

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS
Possíveis problemas e soluções

Problema

Vela
(Não emite faísca)

Com compressão 
adequada e combustível 

suficiente
( se emitindo faisca)

1 - Eletrodo sujo ou úmido.
2 - Carvão no eletrodo.
3 - Isolador quebrado.
4 - Espaço no eletrodo pouco 
 demasiado.
5 - Eletrodo queimado.

1 - Remova a vela e limpe-a.
2 - Trocar a vela.
3 - Deixar 0,6 mm no eletrodo.
4 - Trocar a vela.

1 - Abasteça o tanque.
2 - Verifique e ajuste.
3 - Limpe ou troque o filtro.
4 - Consulte “Como ligar o motor”.
5 - Substitua-o

1 - Com o afogador aberto, puxe  
 o cordão de arranque.
2 - Troque o combustível.

1 - Troque-os.
2 - Ajuste-a.

1 - Falta de combustível.
2 - Tubagem solta.
3 - Tubagem entupida.
4 - Comb. não atinge carburador.
5 - Respiro do tanque entupido.

1 - Motor afogado.
2 - Combustível adulterado.

1 - Desgaste excessivo no 
 cilindro, pistão e anéis.
2 - Vela solta.

Pouca compressão e 
suficiente combustível 

(se emitindo faísca)

Falta de combustível
no carburador

Causa Solução

Sistema de
combustível

Escapamento de ar

Problema Causa Solução
1 - Filtro de combustível entupido.
2 - Filtro de ar entupido.
3 - Marcha lenta demasiado lenta.

1 - Limpe-o ou troque-o.
2 - Limpe-o.
3 - Ajuste-o.

1 - Ajuste-o.
2 - Ajuste-o.

1 - Carburador solto.
2 - Tubagem de combustível solta.

Problema Causa Solução

Aquecimento

Sistema elétrico

1 - Motor aquecido.
2 - Vela aquecida.

1 - Fio terra com mau contato.
2 - Interruptor danificado.

1 - Deixe-o funcionamento em 
 marcha lenta.
2 - Limpe-a e ajuste a 0,6 mm.

1 - Verifique.
2 - Verifque ou troque.

Motor não funciona

Aceleração insuficiente

Motor falhando

Hastes

Tubo
externo

Luva do
tubo

Liga
desliga

Cobertura
Vela

Partida

Acelerador

Tanque de 
combustível
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MONTAGEM

MODELO DC-230
Montagem do motor com tubo externo.

- Soltar o parafuso Allen da abraçadeira.
- Montar o motor ao tubo externo com a vela para cima.
- O entalhado na ponta do eixo deve acoplar até que a 
 abraçadeira coincida com a linha do decalque do tubo 
 externo.
- Apertar o parafuso da abraçadeira.

Cuidados a cada safra 
• Trocar toda a graxa.
NOTA: A DC - 230 - foi projetada e fabricada para trabalhar durante uma safra inteira 
 sem a necessidade de reposição de graxa longa vida. A Graxa da DC - 230 é especial 
 e a Brudden fornece em bisnagas de 400 g, sendo que a quantidade utilizada por 
 derriçadeira é de 70 g.
• Trocar o elo que une as hastes, caso este se encontre desgastado devido a um ambiente   
 arenoso de trabalho e ou lubrificação insuficiente.

ATENÇÃO: Os danos mecânicos ocorridos pela falta de execução das manutenções 
básicas, aqui descritas, não conferem direito a garantia de reposição das peças afetadas.

Descarbonização do motor
 O motor Shindaiwa deve ser descarbonizado a cada 150 horas de trabalho se for 
 utilizado óleo mineral (Jaso FB). Com a utilização do óleo semi-sintético (Jaso FC), 
 a descarbonização pode ser feita a cada 350 horas de trabalho.
 Este serviço deve ser efetuado somente por uma assistência técnica autorizada

CUIDADO:  A falta desta manutenção faz com que pedaços de carvão se soltem e 
se quebrem em partes menores. Essas partes podem entrar no pistão e no 

cilindro causando danos irreparáveis nessas peças.

Armazenagem
Se a unidade for armazenada por longo tempo, siga as seguintes instruções:
 1 - Limpe bem todas as partes externas e proteja-as com uma leve camada de óleo.
 2 - Esgote o combustível do tanque.
 3 - Ligue o motor e deixe-o funcionar até esgotar todo o combustível do carburador.
 4 - Acione o sistema de bombeamento embaixo do carburador para esgotá-lo 
      completamente.
 5 - Remova a vela e coloque um pouco de óleo no orifício da vela. 
      Acione o sistema de partida por 2 ou 3 vezes para lubrificar o interior do motor. 
      Montar a vela.
 6 - Se houver alguma peça danificada, repare antes de guardar a máquina.
 7 - Armazene a derriçadeira em lugar livre de pó ou poeira.

Instruções gerais
• Acelere o motor de acordo com o esforço de derriça no momento em que estiver   
 operando a máquina.
• A limpeza da máquina, do carburador e descarbonização, não são cobertos pela   
 garantia.
• Deixe o motor resfriar por mais ou menos 10 minutos antes de reabastecer a máquina.
• Transporte a máquina sempre com o motor desligado.
• A fumaça expelida pelo motor em ambiente fechado é prejudicial à saúde.

Abraçadeira

Chave Allen Limitador

Nunca remova o limitador

Motor

Abraçadeira

Acelerador

Manopla

Linha de
acoplamento

Parafuso 
Allen

Tubo externo

Eixo 
central
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Montagem do cabo do acelerador

- Remover a cobertura do cilindro (figura 01 e 02).
- Direcionar o cabo do acelerador para o lado esquerdo do motor (figura 03).
- Conectar a ponta S do cabo na alavanca sobre o carburador (figura 04).

01 02

03 04

Manutenção periódica: 
Diária
• Verificar e em caso de necessidade apertar os cinco 
 parafusos além dos parafusos e peças do motor que 
 eventualmente estejam soltos

• Lubrificar com óleo SAE 30 as articulações que unem   
 as duas hastes para evitar possíveis engripamentos.

• Verificar se há vazamento de graxa no derriçador.
 Se houver vazamento ou algum barulho anormal procure  
 uma assistência técnica autorizada. 

• Limpar a derriçadeira.  
• Verficar se o tanque não está vazando.
• Soltar o parafuso da tampa; levantar a tampa e
 lavar o filtro de ar do carburador com gasolina ou água  
 com sabão.

Semanal
• Remover e limpar a vela. O espaço entre os
 elétrodos deve ser de 0,6 mm. Use sempre as velas
 recomendadas pela Shindaiwa.

Velas recomendadas:
  

• Soltar e retirar a cobertura do motor.
• Com uma vareta de madeira ou metal, retirar grãos de café  
 e sujeiras entre as aletas do cilindro e das entradas de ar  
 embaixo do motor.
• Lavar a derriçadeira com uma lavadora de alta pressão.
• Após secar, lubrificar com óleo SAE 30 as articulações. 
• Ao montar novamente verifique se a cobertura do motor  
 está firme.

 MARCA: TIPO:
         • NGK              • BM6A
        • Champion      • CJ8

Filtro 
(espuma)

0,6 mm

Soltar o Knob
e desconectar

o cachimbo

Cachimbo

Levantar o canto
da cobertura

Conectar o cabo 
do acelerador

Cobertura
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- Montar o terminal de fixação no encaixe conforme mostra 
 a figura ao lado.
- Ligar o terminal do fio vermelho no terminal procedente 
 do interior do motor.
- Montar a cobertura do cilindro.
- Encaixar o cachimbo na vela.

ATENÇÃO:  HASTES VIBRATÓRIAS.
O principio de funcionamento da derriçadeira é baseado 
na vibração das hastes e uma parte desta vibração é 
transmitida para o tubo do varão, sendo este um dos 
motivos que limita seu uso diário com uma mesma pessoa.
Não se pode estabelecer um tempo geral de utilização do 
equipamento, pois depende de diversos fatores, sendo que 
este tempo se prolonga se o usuário utilizar proteção nas 
mãos e fizer pausas no decorrer do dia.
Haverá uma redução no tempo de utilização devido a 
temperaturas exteriores baixas ou predisposição pessoal do 
operador para o aparecimento de formigamentos nas mãos.
Em casos de sintomas tais como formigamentos dos dedos, 
dores constantes nos músculos e articulações, dificuldade 
de agarrar e segurar objetos pequenos, a Brudden 
recomenda que o operador se submeta a exames médicos.

Atenção: Esta montagem deverá ser efetuada somente 
por um assistente técnico autorizado.

Técnicas de Trabalho

Este produto foi desenvolvido para a derriça de café no 
estado cereja ou seco. 
A não observância desta orientação torna a derriça 
improdutiva, podendo danificar o equipamento e a planta, 
prejudicando a próxima florada.

1- Limpe a área onde será executada a operação (elimine   
 troncos, galhos, pedras e outros objetos que possam 
 prejudicar o bom andamento do trabalho).
2- Estenda dois panos ou lonas de aproximadamente 
 10 m x 2,9 m cada, sob as saias dos pés a serem 
 derriçados, um em cada lado, de tal forma que o chão   
 fique completamente forrado ao redor das plantas.
3- Acelere suavemente, penteando o galho da base até sua   
 ponta.
4- Desacelere. 
 Obs: A operação em cada galho pode ser repetida, porém  
 não insista para não danificar as gemas da próxima florada.
5- Repita as operações 3, 4 e 5 em todos os galhos (mesmo   
 os com poucos frutos).
6- Após a derriça feita, recolha os grãos elevando as pontas  
 dos panos/lonas de tal forma que os frutos se 
 concentrem no centro dos mesmos.

       CUIDADO
Evite golpes do derriçador no tronco da planta, o que 

pode provocar a quebra de eixos, do tambor de 
embreagem  e das hastes (dedos).

CUIDADO
Vibrar a planta provoca o desgaste prematuro dos 

engates dos eixos cardan e tambor da embreagem. 
Estes danos não  são cobertos pela garantia.

• Recomenda-se que o operador descanse durante 
o período de recolhimento dos frutos e execute 

exercícios de alongamento, principalmente nas mãos.
• Se possível, a próxima série de derriças deve ser 

executada por outro operador, de tal forma que os dois 
operadores se alternem na função.

1

2

3

Montagem na roçadeira
 Antes de montar o derriçador no tubo de transmissão longo 
da roçadeira modelo T/C - 230, é necessário montar o calço 
do varão na ponta do tubo alinhando os furos do tubo (1) 
e do calço (2), com o parafuso do gabinete (3).

Terminal do 
fio preto Fio vermelho

Terminal de
fixação

Fio preto Encaixar o
cachimbo na vela
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• Óleo Semi-Sintético
Use sempre uma proporção gasolina/ óleo de 40:1, 
quando da utilização de óleo 2T semi-sintético.
Com a utilização deste óleo, o motor funciona mais limpo 
internamente por um longo período de tempo.

ATENÇÃO:
• Utilize somente óleo para motores 2 tempos.
• Prepare a mistura de combustível somente no momento   
 em que estíver operando a derriçadeira.
• Nunca prepare mistura de grande quantidade de 
 combustível.
• Se a máquina irá ficar parada por vários dias, proceda 
 a operação de secar a máquina. 
• Nunca reutilize combustível preparado com óleo que 
 tenha ficado parado por vários dias. Faça uma nova   
 mistura. Utilize sempre um mesmo tipo de gasolina.

Óleos semi-sintéticos recomendados:
    CASTROL = ACTEVO

    SHELL = ADVANCE VSX
    LUBRAX = MOTO2

TEXACO = HAVOLINE SUPER - 2T CYCLE

Antes de Operar
Se necessário, limpe o equipamento usando pano úmido e água natural ou morna, secando 
em seguida com um pano seco (nunca use detergente ou solventes para limpar o 
derriçador).
• Abasteça o tanque de combustível da máquina confome especificado anteriormente.
• Ligue o motor, as hastes devem permanecer paradas na marcha lenta.
• Verifique se existe vazamento de lubrifcante.
• Reaperte os parafusos do derriçador.
• Verifique o estado das hastes.
• Vista os equipamentos de segurança.
 Antes de ligar o motor, coloque a derriçadeira em um local de superfície limpa e plana.

Preparo do combustível
• Óleo Mineral (comum)
Use sempre uma proporção gasolina/óleo
de 25:1, quando de utilização de óleo 2T comum.

1 - Coloque o botão de liga / desliga na posição I. 

2 - Levante o afogador.

3 - Pressione o bulbo de borracha embaixo do
 carburador até que o combustível desça ao tanque
 pelo tubo de retorno.

4 - Segure o motor com a mão esquerda e com a direita e  
 puxe o cordão de partida, de acordo com a figura.

AVISO: 
Não é necessário puxar o cordão até o fim.

Procedimento de partida

5 - Quando o motor funcionar, coloque a alavanca do 
 afogador em sua posição original. Se o motor parar, 
 acione novamente a partida.

AVISO: 
Sempre ligue o motor com o afogador ligado. 

A ação de liga-lo repetidas vezes com o afogador 
fechado, fará com que o motor afogue. Uma vez que 

o motor comece a funcionar, deixe-o esquentando 
de 2 a 3 minutos em velocidade baixa.

Parada do motor
Para desligar o motor coloque o botão na posição “O”.

1

2

3

4

Regulagem da marcha lenta:
Sempre regule a marcha lenta de forma que a lâmina não 
gire.

Nota: Regulagem normal 
= 3000    250 rpm+-

Parafuso de
regulagem


