
MOTOR DC-26

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO.

GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA E REFERÊNCIA FUTURA.

MANUAL DE INSTRUÇÕES





INTRODUÇÃO
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Obrigado por comprar nosso produto. Você acaba de adquirir um produto com a mais alta
tecnologia e qualidade Brudden.
O motor DC-26 é um equipamento leve e de alto desempenho, desenvolvido para lhe
proporcionar, eficiência e total satisfação, movido a combustão interna e projetado para
equipamentos profissionais.
Este manual oferece informações necessárias para montagem, operação e manutenção do
seu equipamento. Sua leitura é obrigatória para entender se como operar o motor em
segurança. Guarde este manual para consultas futuras.
Se alugar ou ceder por empréstimo este equipamento a terceiros, não se esqueça de incluir
o manual como parte do equipamento para oferecer instruções de trabalho e informações
relevantes para o seu manuseio seguro.
Toda informação contida nesta edição está atualizada conforme última versão do
equipamento no momento da publicação. O fabricante reserva o direito de fazer
alterações a qualquer momento sem noticiar ou sem qualquer obrigação.
Nenhum conteúdo desta publicação pode ser reproduzido sem autorização para edição.
Se alguma informação deste manual não puder ser compreendida, contate uma
Assistência Técnica Autorizada Brudden.
Para sua própria segurança, leia este manual cuidadosamente antes de usar este produto.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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DC-26
Motor 2 tempos vertical gasolina refrigerado por ar - M26
Peso líquido do motor (Kg)

Cilindradas (CC)
Potência / rpm
Ignição
Carburador
Partida

COMBUSTÍVEL
Mistura (Gasolina / Óleo 2T)
Capacidade de Tanque
Peso líguido (Kg)

2,7

25,4

1,1 hp / 7500 rpm

Eletrônica
Diafragma

Retrátil

Ver preparo de combustível pag. 10

0,7 I

5,9

Rotação de marcha lenta (rpm) 2800 -/+ 280

Nível de ruído dB[A] (conforme ISO 22868). Incerteza de ruído
3 db[A]

98,2

Nível de potência sonora dN[A] (conforme ISSO 22868).
Incerteza de medida do ruído 3 dB[A]

108,3

Sentido de rotação anti-horário

MODELO
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ETIQUETAS E SÍMBOLOS
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PERIGO!
Este símbolo acompanhado pela palavra “PERIGO” chama atenção para um ato ou condição que possa
ocasionar sérios danos pessoais ou até a morte do operador ou de pessoas ao redor.

CUIDADO!
Este símbolo acompanhado pela palavra “CUIDADO” indica uma potencial situação de perigo que, se
não for evitada, poderá ocasionar lesões leves ou moderadas.

ATENÇÃO!
Este símbolo acompanhado pela palavra “ATENÇÃO” chama atenção para um ato ou condição que
poderá ocasionar sérios danos pessoais ou até a morte do operador ou de pessoas ao redor.

Círculo com uma barra na diagonal significa que aquilo que estiver sendo mostrado é proibido.

NOTA
Esta mensagem anexa fornece dicas para uso, cuidado e manutenção da unidade.

LER E ENTENDER O MANUAL DE SEGURANÇA DO OPERADOR.

USE SEMPRE CAPACETE.

USE SEMPRE PROTEÇÃO NOS OLHOS.

USE SEMPRE PROTEÇÃO NOS OUVIDOS.

USE SEMPRE COLETE.

USE LUVAS DE PROTEÇÃO. A LUVA TEM COMO FUNÇÃO DAR UMA PEGADA MAIS FIRME À MÁQUINA
EVITANDO QUE ELA ESCAPE DAS MÃOS.

USE SEMPRE BOTAS DE PROTEÇÃO ANTIDERRAPANTES PARA DAR MAIS ESTABILIDADE.



SÍMBOLOS
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NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA GARANTIDO.L WA

XXX dB

EVITE CONTATO COM SUPERFÍCIE QUENTE PARA EVITAR RISCO DE DANOS OU FERIMENTOS.

PERIGO DE FOGO/ MATERIAIS INFLAMÁVEIS.

ALAVANCA DE ESTRANGULAMENTO FECHADA ABERTA

COMBUSTÍVEL
•GASOLINA COMUM MISTURADA COM ÓLEO 2T;
•ÓLEO PARA MOTOR 2T;
•AGITE A MISTURA DE COMBUSTÍVEL COM ÓLEO 2T ANTES DE ENCHER O TANQUE

PROÍBIDO FUMAR - NÃO FUME QUANDO MANIPULAR COMBUSTÍVEL



USE EQUIPAMENTOS E VESTIMENTAS CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA

•Use preferencialmente roupas justas e evite acessórios que possa prender se ao
equipamento durante a operação.

•Use viseira e óculos de proteção para o rosto e os olhos ou protetor facial.
•Sempre usar calçado antiderrapante.
•Use sempre proteção para os ouvidos, ruído alto por muito tempo pode provocar

perda auditiva.
•Não use nenhum acessório não recomendado pela Brudden, pois podem

provocar ferimentos graves ao operador e pessoas próximas ou mesmo danos na
máquina.

•Inspecione peças soltas na máquina (porcas, parafusos, etc) e qualquer outro
dano.

•Não fume quando fazer mistura de combustível ou abastecer a máquina.
•Não misture combustível em uma sala fechada ou perto de chamas. Garanta

ventilação adequada.
•Sempre misture e deposite o combustível em um recipiente devidamente seguro,

que seja aprovado pelas leis locais para essa utilização.
•Nunca remova combustível do tanque enquanto o motor estiver ligado.
•Nunca ligue o motor em locais fechados. A fumaça do escapamento é

extremamente perigosa porque contém monóxido de carbono.

08

REGRAS DE SEGURANÇA E PRECAUÇÕES
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IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

MANUAL DE SEGURANÇA INCLUSO COM A UNIDADE.
Leia antes de operar o equipamento e guarde-o para uma consulta futura para aprender
de forma apropriada as técnicas de operação segura.

6
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DESCRIÇÃO
1 - COBERTURA DO MOTOR
2 - TAMPA DO FILTRO DE AR Contém um filtro de ar que deve ser limpo e substituído

quando necessário.
3 - TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL.
4 - TANQUE DE COMBUSTÍVEL É o reservatório de combustível e possui um filtro de

combustível.
5 - INJETOR MANUAL DE COMBUSTÍVEL Pressione o bulbo de borracha embaixo do

carburador até que o combustível desça ao tanque pelo tubo de retorno.
6 - AFOGADOR O controle do afogador está localizado na parte superior da tampa do

filtro – PARTIDA A FRIO Puxe a alavanca do afogador para cima para fechar o
afogador. Para partidas com o motor quente empurre a alavanca para baixo para a
posição EM FUNCIONAMENTO.

7 - PARTIDA Puxe a partida até o arranque do motor e, em seguida, retornar o
manípulo lentamente NÃO deixe o manípulo recuar, senão o arranque será
danificado.

1

4
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40:1 - Óleo Semi-Sintético

25:1 - Óleo Mineral

GASOLINA

NOTA
Não realize a mistura de óleo 2 tempos e combustível
diretamente no tanque de combustível da máquina.

Não deixe o combustível armazenado no tanque de
combustível.

Sempre utilize gasolina comum;
Óleo 2 tempos: Existem dois padrões diferentes de
formulação: Mineral e Semissintético.
•MINERAL: de menor custo, ocasiona menor vida útil
ao motor. Formulação: JASO FB. Mistura 25:1= 40ml
de óleo 2 tempos para um litro de gasolina;
•SEMISSINTÉTICO: de maior custo e o mais
recomendado, aumenta a vida útil do motor.
Formulação: JASO FC ou JASO FD. Mistura 40:1=
25ml de óleo 2 tempos para um litro de gasolina.

Como Misturar
Colocar gasolina até a marca do misturador.
Colocar óleo 2 tempos até a segunda marca acima.

CUIDADO!
Cuidados no manejo com combustível:
•Gasolina é inflamável. Evite fumar ou acender algum fogo ou faísca próximo do

combustível. Desligue o motor e deixe-o esfriar antes do reabastecimento.
Abasteça a máquina em uma área livre de terra a uma distância de, pelo menos, 3
metros do ponto onde irá ligar o motor;

•Os motores dois tempos são lubrificados com óleo formulado específico para
refrigeração a ar;

•Não use óleo 2 tempos com as formulações BlA ouTCW;
•Estes motores são certificados para trabalhar com gasolina sem chumbo;
•A gasolina sem chumbo é recomendada para reduzir a contaminação, evitando

prejuízo à saúde e ao meio ambiente;
•Nunca use uma gasolina velha porque apresenta baixo índice de octanagem que

provocará aumento da temperatura do motor e o seu engripamento;
•Gasolina e óleo de má qualidade danificam as partes internas do motor, como os

anéis do pistão, pistão, cilindro, rolamentos e virabrequim, além do tanque e
linhas de combustível da máquina;

•Sempre armazene gasolina em galão novo (virgem). Não use garrafa PET;
•Compre gasolina em quantidade suficiente para o tempo de trabalho;
•Nunca reutilize combustível misturado anteriormente. Respeite o tempo de

armazenagem de combustível recomendado e faça a mistura no momento em
que anteceder o uso da máquina.

COMBUSTÍVEL
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OPERAÇÃO

CUIDADO!
Aceleração constante pode danificar o motor
Não trabalhe com aceleração constante do motor. Acelere e desacelere em
intervalos entre 5 e 10 segundos (repique).

PARAR O MOTOR

ATENÇÃO
Para desligar o motor utilize o botão da
chave liga e desliga, em caso de o mesmo
não funcionar acione o afogador.
Coloque o botão de ignição na posição
parado (O).
Desconecte sempre a tampa da vela de
ignição (cabo de ignição) da vela para
certificar-se de que o motor não poderá
dar partida antes de se trabalhar na
unidade ou quando for deixar a máquina
sem supervisão.

Afogador (fechado)

Afogador (aberto)

Alavanca do
afogador

Afogador

OperandoBomba de purga
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MANUTENÇÃO

LIMPEZA DO FILTRO DE AR
NOTA
Se o filtro estiver sujo ou não mais se ajustar adequadamente, substitua-o.

Tampa de filtro

Borboleta

Elemento filtrante

Peças:
1 - Tampa do filtro de ar
2 - Filtro de ar
•Solte a borboleta e retire a tampa do filtro de ar;
•Retire o filtro de ar e lave com água e sabão

neutro;
•Seque o filtro e pingue algumas gotas de óleo 2T

no mesmo;
•Lave e seque a tampa do filtro.

NOTA
O filtro de ar deve estar sempre em perfeitas condições
para trabalho, ou seja, limpo e ajustado corretamente à tampa do purificador.
Se o filtro estiver sujo ou não mais se ajustar adequadamente, substitua-o.
A utilização do filtro de ar limpo no ato do funcionamento do equipamento é fator
indispensável, visto que todo motor 2 tempos precisa de ar puro para o bom
funcionamento. Cuidados como a limpeza periódica de acordo com a necessidade
apresentada pelo ambiente de trabalho e troca regular do filtro de ar garantem uma maior
vida útil do equipamento.
A não utilização ou falta de manutenção do filtro de ar permite a entrada de poeira no
interior do motor, acarretando danos ao equipamento.

VERIFICAR SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
Verifique antes de usar. Após reabastecimento,
certifiquese de que não haja vazamento de combustível
para fora do reservatório ou transpiração em volta do
tubo de combustível.
Se houver vazamento haverá risco de incêndio. Pare
imediatamente o motor e leve à Assistência Técnica
Brudden.

SUBSTITUIR FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Use um arame para pescar o filtro de combustível por
meio da abertura do tanque. Retire combustível velho
da linha de combustível.
Instale um novo filtro.
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MANUTENÇÃO

CHECAR VELA
Folga da abertura da vela: 0,6 a 0,7mm
Verif ique se a folga atende o espaçamento
especificado.
Inspecione se há desgaste no eletrodo.
Inspecione a deposição de resíduos no isolante.
Substitua o retentor quando necessário e aperte a
14~15Nm.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO
Remova a sujeira e a poeira entre as aletas.
Antes de usar, remova os resíduos acumulados na grade de entrada inferior do motor
localizada entre o tanque de combustível e a partida.
O bloqueio das aletas de refrigeração, devido ao acúmulo de sujeira e poeira, faz com que
o motor não refrigere, levando o mesmo a um superaquecimento, acarretando danos ao
equipamento.

AJUSTE DO CARBURADOR
Não ajuste o carburador a menos que seja necessário. Se você tiver problemas com o
carburador, consulte um assistente técnico autorizado. O ajuste incorreto pode causar
danos ao motor e anular a garantia.

LIMPEZA DO SILENCIADOR
Dependendo do tipo de combustível usado, o tipo e a quantidade de óleo usado e / ou
suas condições de operação, a porta de escape e o silenciador podem ficar bloqueados
com depósitos de carbono. Se você notar uma perda de energia do motor, um técnico de
serviço qualificado precisa remover esses depósitos para restaurar o desempenho.

0.6 - 0.7mm (0.023''-0.028''in.)
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ARMAZENAGEM

Se a unidade for ser armazenada por longo tempo, siga as seguintes instruções:
1 - Limpe bem 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 parar.
4 - Acione o sistema de bombeamento abaixo 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. Monte a vela.
6 - Se houver alguma peça danificada, leve a uma assistência técnica para reparar ou

substituir por uma nova.
7 - Não desmonte o equipamento para fazer a limpeza nem o mergulhe em solução

para tal fim, apenas retire o excesso de sujeira impregnada para armazená-lo.
8. Armazene o motor em lugar livre de pó ou poeira
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PROBLEMAS E SOLUÇÕES

MOTOR NÃO PEGA
PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO
Vela
(Não emite faisca).

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

1 - Remova a vela e limpe-a.
2 - Limpe a vela.
3 - Trocar a vela.
4 - Deixar 0,6 mm de espaço.
5 - Trocar a vela.

Com compressão adequada
e combustível suficiente
(se emitindo faísca).

1 - Motor afogado.
2 - Combustível não apropriado.

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

Pouca compressão e
suficiente combustível (se
emitindo faísca).

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

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

Falta de combustível no
carburador.

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

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

ACELERAÇÃO ESCASSA
PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO
Sistema de combustível 1 - Filtro de combustível entupido.

2 - Filtro de ar entupido.
3 - Marcha lenta demasiado lenta.

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

Escapamento de ar 1 - Carburador solto.
2 - Tubagem de combustível lenta.

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

MOTOR FALHANDO
PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO
Aquecimento 1 - Motor aquecido.

2 - Vela aquecida.
1 - Deixe-o funcionamento em
marcha lenta.
2 - Limpe-a e ajuste a 0.6 mm.

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

1 - Verifique.
2 - Verifique ou troque.
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PROBLEMAS E SOLUÇÕES

MOTOR SEM POTÊNCIA
PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO
Sujeira 1 - Filtro sujo.

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

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.

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

Motor com excesso de
ruído

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

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

PARADA INDEVIDA DO MOTOR DURANTE O USO
PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO
Abruptamente 1 - Toque no interruptor.

2 - Cabo de vela solto.
3 - Pistão riscado.
4 - Demasiado carvão na vela.
5 - Sistema de ignição danificado.

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

Vários 1 - Tanque vazio.
2 - Carburador obstruído.
3 - Tanque entupido.
4 - Água no combustível.

1 - Abasteça.
2 - Limpe-o.
3 - Limpe-o.
4 - Troque o combustível.

O MOTOR EM GERAL
PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO
Pouca rotação 1 - Mola de embreagem contrífuga

danificada.
1 - Troque-a.
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TERMOS DE GARANTIA

TERMO DE GARANTIA LIMITADA
A BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA. garante o equipamento deste manual, obrigando-se
a reparar ou substituir as peças e componentes que, em serviços ou uso normal, segundo
as recomendações técnicas, APRESENTAREM DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU DE
MATÉRIAPRIMA, obedecidas as seguintes regras:

PERÍODO DE GARANTIA:
1 (um) ano para motor, na assistência, fabricante ou revendedor, já incluída a garantia
legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26 II) de 90 (noventa) dias, a partir da data
de emissão de nota fiscal de venda ao primeiro proprietário.

VALIDADE:
A partir da data e emissão da nota fiscal.
Esta Garantia é concedida somente ao primeiro comprador.

APLICAÇÃO DA GARANTIA:
A garantia será prestada pela Brudden gratuitamente, desde que as peças e componentes
apresentem defeitos de fabricação ou montagem, após análise conclusiva.

PERDA DO DIREITO DE GARANTIA:
Qualquer tipo de desmontagem do equipamento, que não esteja expressamente
autorizada neste manual para fins de manutenção preventiva realizada pelo usuário,
deverá ser realizada somente por Assistência Técnica autorizada pela Brudden, sob pena
de perda do direito de garantia:

Utilização do equipamento em desacordo com as recomendações técnicas do Manual de
Manutenção preventiva/corretiva; ou com abusos, sobrecarga de trabalho ou acidentes;
manutenção preventiva/corretiva imperfeita ou incorreta; alteração do equipamento ou
de qualquer característica do projeto original; a utilização de peças e/ou lubrificantes não
originais ou não especificados pela Brudden; uso do equipamento sem filtro de ar;
mistura de combustível impróprio; banho em solução química para limpeza geral;
serviços de manutenção interna executada por assistência não autorizada pela Brudden.
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TERMOS DE GARANTIA

ITENS EXCLUÍDOS DA GARANTIA:
Peças consideradas de Manutenção Normal tais como: Filtro de Ar, Filtro de combustível,
Componentes de Borracha do Sistema de Alimentação de Combustível, Corda de Partida,
Vela, Vedações e Diafragmas;
Peças que apresentem desgaste ou fadiga pelo uso normal, SALVO SE CONSEQUÊNCIAS
DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATÉRIA-PRIMA;
Não são cobertos pela garantia os defeitos decorrentes de mau uso e desgaste natural de
utilização, como, por exemplo:
•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 mobilização de pessoal.

GENERALIDADES:
Peças substituídas em garantia serão 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 a BRUDDEN é facultado o direito de introduzir modificações ou paralisar a
fabricação do equipamento.





BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
Avenida Industrial, 600,

Dist. Industrial Jairo Antonio Zambon - 17586-202
Pompeia - SP - Tel.: (14) 3405-5000

brudden@brudden.com.br

www.brudden.com.br - 0800 424 5000




