
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MISTURADOR DE PRODUTOS

MB 430
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO.

GUARDE-O PARA CONSULTA E REFERÊNCIA FUTURA..





PERIGO!
Uma declaração precedida de
"PERIGO" contém informações que
devem ser postas em prática para
evitar lesões físicas graves ou morte.

CUIDADO!
Uma indicação precedida pela
p a l a v r a " C U I D A D O " c o n t é m
informações que devem ser postas
em prática para evitar danos ao
produto.

O mau uso do equipamento pode transformá-lo em um instrumento perigoso, podendo causar
ferimentos graves ou até mesmo a morte do usuário, sendo de extrema importância a leitura e
compreensão deste Manual.

ATENÇÃO!
Uma declaração precedida de
"ATENÇÃO" contém informações
que devem ser postas em prática
para evitar algum dano físico ao
usuário.

Guarde este Manual para consultá-
lo futuramente.
Leia e compreenda este manual.

Use sempre:
•Capacete de proteção.
•Protetores de ouvidos aprovados.
•Óculos de proteção.
•Máscaras para não inalar poeira.

Use sempre luvas de proteção para
evitar que a máquina escape das
mãos.

Use sempre botas de proteção
a n t i d e r r a p a n t e s p a r a m a i o r
estabilidade.

O equipamento pode projetar objetos
violentamente e causar ferimentos
graves ao operador e terceiros.

Mantenha as mãos longe das partes
móveis da máquina. Risco de
acidente graves ou fatais.

Não opere a máquina se estiver sob
e fe i to de á l coo l , d rogas ou
medicamentos.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS
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Mantenha a distância entre o fundo
do barril e a lâmina do misturador em
1/3. Isso vale para qualquer tipo de
barril.

DCMXXXXXX

Adesivo de identificação
do número de série do
equipamento.

1/3
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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. Leia este
Manual e siga todas as recomendações nele contidas, pois são de fundamental importância
para sua segurança e melhor rendimento do equipamento.

Em caso de dúvida sobre nosso produto, entre em contato com um de nossos revendedores,
assistência técnica especializada através do site www.brudden.com.br ou diretamente na
fábrica através do 0800 772 4080.

INTRODUÇÃO
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RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

PERIGO!
•Leia atentamente este manual. Tenha certeza de que compreende como operar

devidamente esta máquina antes de utilizá-la. Risco de ferimentos graves ou morte
do operador.

•Não opere esta máquina sem compreender as informações contidas neste manual.

•Esta máquina não se destina à utilização por pessoas com capacidade física,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e
conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do
aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela segurança. É
proibido que crianças cheguem perto da máquina ou brinquem com ela.

•Nunca faça modificações na máquina sem autorização do fabricante. Além de
danificá-la, podem provocar ferimentos graves ou fatais ao usuário.

•A máquina pode causar ferimentos graves ou fatais ao operador, caso seja utilizada
de forma incorreta.

•Não coloque a mão sobre o motor da máquina após o trabalho ou quando ela estiver
em funcionamento, risco de acidente grave.

•Para reduzir o risco de ferimentos associados a objetos apanhados pela máquina, não
utilize vestimentas largas, lenços, correntes, cabelo solto, ou qualquer outro tipo de
material largo.

•A máquina somente deve ser operada com o uso de EPI. Risco de lesões graves ou
fatais ao usuário.
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RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

PERIGO!
•A exposição excessiva a vibrações pode acarretar lesões arteriais ou nervosas. Isso

pode provocar a doença dos dedos brancos (fenómeno de Raynaud), cujo sintomas
incluem sensações de formingamento e queimadura seguido de perda de cor e
dormência nos dedos. Procure um médico se constatar sintomas corporais que se
possam relacionados à exposição excessiva a vibrações.

•Nunca utilize a máquina com vento forte ou mau tempo, quando a visibilidade for
fraca ou nula ou quando as temperaturas estiverem muito altas ou muito baixas.

•O sistema de ignição pode produzir um campo eletromagnético de baixa intensidade
e interferir no funcionamento de marca passos e aparelhos auditivos. Pessoas com
estes aparelhos devem consultar um médico antes de utilizarem está máquina.

Para reduzir o risco de lesões associadas à inalação dos gases de escape, não
utilize esta máquina em áreas não ventiladas. Os gases possuem monóxido de
carbono, nocivo à saúde.

Por ser altamente inflamável, manuseie o combustível com cuidado;
Não fume próximo ao combustível;
Não abasteça o motor da máquina quando estiver quente;
Não abasteça o motor quando está trabalhando;
Evite derrubar combustível na máquina. Antes de utilizá-la, faça a limpeza.
Afaste-se pelo menos 3 metros do ponto de abastecimento antes de ligar o
motor;
Guarde a gasolina em recipiente adequado;
Não utilize a máquina próxima ao fogo.

•Nunca toque no silenciador, vela, peças metálicas do motor ou na área em
volta da tampa do motor enquanto a máquina estiver ligada. Essas áreas
concentram altas temperaturas podendo causar queimaduras graves.

•Nunca coloque a mão na hélice da máquina ou na chicana quando em
funcionamento. Risco de cortes ou amputação de membros.

•Os prisioneiros devem estar sempre bem travados no tambor para que a máquina não
balance durante o trabalho. Certifique-se que todos os prisioneiros estejam fixados
no tambor. Risco de acidentes graves ou fatais
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RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

ATENÇÃO!
•Sempre verifique seu equipamento antes de utilizá-lo, especialmente o silenciador, as

admissões de ar e os filtros de ar.

•Antes de ligar o motor, inspecione a máquina para ver se as peças estão em bom
estado e devidamente presas. Se for constatado algum tipo de quebra na parte do
combustível, não utilize a máquina até fazer o reparo.

•Verifique a área de trabalho onde a máquina vai ser utilizada, retire ou cubra qualquer
objeto que possa ser danificado pela máquina ou pela poeira.

•Não permita que crianças ou animais se aproximem do local de trabalho.

•Não aponte a máquina na direção de outras pessoas.

•Não utilize a máquina sobre escadas ou andaimes.

•Nunca coloque a máquina no chão com o motor ligado.

•Nunca toque na vela e no cabo da vela enquanto o motor está em funcionamento.
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RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

ATENÇÃO!
•A máquina possui alguns adesivos de segurança que devem ser observados com

atenção. O significado está no início deste Manual. Em caso de soltura, é
necessários substituí-los imediatamente.
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DCMXXXXXX

Adesivo n° de série da máquina



OBJETIVO
Este produto tem a função de atuar no preparo de misturas
líquido / líquido ou líquido / sólido de produtos tais como
herbicidas, fungicidas, bactericidas, etc, através de agitação.
A especificação e a proporção do produto deve ser
recomendada por um profissional especializado. Procure um
profissional de sua confiança.
Não utilize para misturar soluções com viscosidade elevada
(textura pastosa), mistura sólido / sólido ou gasosas. Em
todos esses casos o equipamento pode ser danificado e
perder automaticamente os direitos de garantia.

Este produto é utilizando basicamente com 5 componentes
principais:
•Motor •Defletor
•Prisioneiro •Gabinete
•Hélice

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
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837 mm

11
18

 m
m

DIMENSÕES
1118 X 837 X 706 mm(C x L x A)
ABERTO
798 mm - Barra do prisioneiro totalmente aberta
FECHADO
240 mm - Barra do prisioneiro totalmente fechada
PESO
2,13 kg

MOTOR

HÉLICE

PRISIONEIRO

706 mm

798 mm

240 mm

67
0 

m
m

98
5 

m
m

DEFLETOR

GABINETE

REGULAGEM
NORMAL
DE TRABALHO

REGULAGEM
ABERTA
DE TRABALHO

REGULAGEM
FECHADA
DE TRABALHO



ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
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HASTE DO
PRISIONEIRO

HASTE DO
PRISIONEIRO

PRISIONEIRO

PRISIONEIRO

GABINETE

MOTOR

VARÃO

CHICANA

HÉLICE

PRISIONEIRO

PRISIONEIRO

HASTE DO
PRISIONEIRO

SUPORTE
DA HASTE

CONHECENDO SEU PRODUTO



Antes de montar ou de utilizar o produto algumas regras devem ser seguidas para evitar
qualquer tipo de acidente ao usuário e a terceiros:

•Antes de iniciar qualquer tipo de montagem ou uso da sua máquina lembre-se de sempre estar
usando o equipamento de proteção adequada para que assim evite acidentes graves ou fatais.

•Antes de desembalar sua máquina apóie a mesma sobre uma bancada ou sobre uma
superfície plana livre de obstáculos que venham a atrapalhar qualquer tipo de movimentação.

•Sempre que terminar de desembalar sua máquina descarte as partes que não são necessárias
no lixo.

•Verifique se todos os componentes que fazem parte da máquina estão corretos.

•Verifique se todos os adesivos da máquina estão viseis, caso algum tenha descolado faça a
solicitação de outro adesivo ao fabricante.

•A montagem do equipamento requer as seguintes ferramentas:

MONTAGEM

12

Caso tenha dificuldades para montar a máquina, entre em
contato com um ponto autorizado pelo

site www.brudden.com.br ou pelo 0800 424 50 00.

Allen n° 3
Allen n° 4
Allen n° 5

TABELA DE ESPECIFICAÇÃO DE
TORQUE DE APERTO DOS PARAFUSOS

OBS: Consulte a tabela de torque para saber como dar o aperto dos parafusos de forma correta
no equipamento.

Chave
Combinada n° 10



DESCRIÇÃO

I - Haste do prisioneiro

DESCRIÇÃO

F - Abraçadeira

DESCRIÇÃO

D - Haste de fixação

DESCRIÇÃO

B - Motor

DESCRIÇÃO

J - Prisioneiro

DESCRIÇÃO

H - Hélice

DESCRIÇÃO

E - Defletor

DESCRIÇÃO

C - Conjunto Gabinete
e Varão

DESCRIÇÃO

A - Conjunto Gabinete
e Varão
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MONTAGEM

LISTA DE COMPONENTES



MONTAGEM

DESCRIÇÃO QTD.

1 - Parafuso Cab. Aba.
Sext. Interno - M5X16

1

PASSO 1 - LISTA DE PEÇAS

DESCRIÇÃO

A - Conjunto Gabinete
e Varão

DESCRIÇÃO

B - Motor

1

B

A

FERRAMENTAS

Allen n°4
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MONTAGEM

DESCRIÇÃO QTD.

2 - Parafuso Cab. Aba.
Sext. Interno - M5X25

6

PASSO 2 - LISTA DE PEÇAS

DESCRIÇÃO

C - Conjunto Gabinete
e Varão

FERRAMENTAS

Allen n°5

2

C

2 C
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MONTAGEM

PASSO 3 - LISTA DE PEÇAS

DESCRIÇÃO

D - Haste de fixação

D
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MONTAGEM

DESCRIÇÃO QTD.

3 - Parafuso Cab. Aba.
Sext. Interno - M5X25

5

PASSO 4 - LISTA DE PEÇAS

DESCRIÇÃO

E - Chicana
DESCRIÇÃO

F - Abraçadeira

E

4
3

4
3

4
3

DESCRIÇÃO QTD.

4 - Arruela lisa - M5 5
DESCRIÇÃO QTD.

5 - Porca Sext. Insert.
Nylon - M5

5

5

5

5

F

FERRAMENTAS

Allen n° 4
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MONTAGEM

DESCRIÇÃO QTD.

6 - Parafuso Cab. Aba.
Sext. Interno - M6X25

1

PASSO 5 - LISTA DE PEÇAS

DESCRIÇÃO QTD.

7 - Arruela lisa
M6

1
DESCRIÇÃO

H - Hélice

FERRAMENTAS

Allen n° 5

6

7 H
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MONTAGEM

DESCRIÇÃO QTD.

8 - Parafuso Cab. Aba.
Sext. Interno - M6X40

2

PASSO 6 - LISTA DE PEÇAS

DESCRIÇÃO QTD.

9 - Porca Sext. Int.
Nylon - M6

2
DESCRIÇÃO

I - Haste do prisioneiro

FERRAMENTAS

Allen n° 5
Chave

combinada n° 10

8

9
I

I

CUIDADO!
Ao remover os parafuso das

hastes dos prisioneiros guarde-os
para que não se perca
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MONTAGEM

PASSO 7 - LISTA DE PEÇAS

DESCRIÇÃO

J - Prisioneiro

J

J

J
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MONTAGEM

PARABÉNS! A MONTAGEM DO SEU MISTURADOR FOI CONCLUÍDA.
Antes de utilizá-lo, consulte o capítulo INSTRUÇÕES OPERACIONAIS.
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Antes de utilizar sua máquina é necessário seguir alguns pontos importantes para garantir a
maneira correta e segura de trabalhar:

RESERVATÓRIOS
Podem ser utilizados reservatórios de diferentes medidas
desde que respeitem os seguintes requisitos:
MATERIAL: Utilize reservatórios com material resistente para
suportar a fixação do misturador. Dê preferência para
reservatórios de plástico ou metal.
VOLUME: O misturador foi testado com bom desempenho de
mistura em tanques de até 1000 litros. Utilize no máximo esse
volume.
MEDIDAS DO BOCAL: O reservatório deve ter o diâmetro do
bocal e espessura de parede de acordo com as figuras abaixo:

Ø600 mm
Ø260 mm

DIÂMETRO MÁXIMO
DO BOCAL

MAX: Ø600 mm

DIÂMETRO MÍNIMO
DO BOCAL

MAX: Ø260 mm

PERIGO!
Sempre coloque o reservatório sobre superfícies

planas, para que assim pode-se evitar
quedas do tambor e do equipamento e

consequentemente acidentes graves ou fatais.

INSTRUÇÕES OPERACIONAIS

Espessura máxima
da borda da boca é

de 13 mm
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INSTRUÇÕES OPERACIONAIS
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POSICIONAMENTO DA MÁQUINA NO RESERVATÓRIO
A máquina pode se adaptar ao boca do reservatório. Regule suas hastes para que possam se
abrir ou fechar, tendo assim uma melhor forma de se prender a boca do reservatório.
Para fazer isso solte o parafuso que prende as hastes, movimente as hastes até a posição
desejada e reaperte o parafuso conforme figura abaixo:

HASTE HASTE

Allen n° 5

PRISIONEIROS
Os prisioneiros tem como função travar o misturador na boca do reservatório. Para isso, deslize
o prisioneiro na haste (figura a baixo) até conseguir encaixar na boca do reservatório, e em
seguida regule a porca para dar uma pressão maior no aperto do prisioneiro, mas utilize uma
espessura máxima da boca do reservatório de 13 mm. E em seguida mova a alavanca para frente
para prender ou para trás para soltar.

PERIGO!
Não ligue a máquina caso os prisioneiros

não estejam bem presos ao Reservatório. Caso
os prisioneiros não estejam devidamente

presos, a máquina pode derrubar o reservatório
causando acidentes graves ou fatais ao usuário.



INSTRUÇÕES OPERACIONAIS
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POSICIONAMENTO NO RESERVATÓRIOS PAR GARANTIR UMA MISTURA MAIS HOMOGÊNEA
Posicione o misturador fora de centro do reservatório conforme figura abaixo.

AGITAÇÃO CENTRADA
Facilita a formação de vórtice
central mantendo as partículas
presas no redemoinho inibindo a
mistura do fundo com a parte
superior.

NÃO RECOMENDADO

REGULANDO A POSIÇÃO DO MISTURADOR
A altura do seu misturador pode ser ajustada para se adaptar
melhor ao tipo do tambor, podendo deixar o misturador mais
alto ou mais baixo. Para fazer essa regulagem basta afrouxar
os parafusos da abraçadeira para que possa ser feita a
regulagem de acordo com o tambor. A braçadeira permite
também que a máquina possa se mover horizontalmente,
permitindo assim uma melhor regulagem, conforme figura
ao lado.

AGITAÇÃO FORA DE CENTRO
Aumenta a turbulência reduz
p o s s i b i l i d a d e d e v ó r t i c e
garantindo uma mistura mais
homogênea. manter o defletor o
mais próximo da lateral do
reservatório

RECOMENDADO

Manter o mais
próximo possível



INSTRUÇÕES OPERACIONAIS

25

D/3

A posição da hélice deve ser colocada a uma altura de 1/3 do diâmetro (D) do
fundo do reservatório, para garantir uma mistura de qualidade.

D

ATENÇÃO!
Caso encoste a hélice ao fundo do reservatório

pare imediatamente o trabalho, verifique se
a máquina ou o reservatório não sofreu

nenhum tipo de dano.

HÉLICE
O aperto do parafuso que segura a hélice deve ser checado
antes de ligar o aparelho e, se necessário, apertado com
torque 0,92 á 1,21 kgf.m.. Caso ele for removido, deve ser
apertado com o mesmo torque e colocado trava rosca torque
médio.

Trava rosca

PERIGO!
Nunca acelere a hélice fora do reservatório

ou na direção de pessoas ou animais.
Sempre acelere a hélice somente quando

estiver dentro do reservatório.



INSTRUÇÕES OPERACIONAIS

COMBUSTÍVEL
Sempre utilizar gasolina comum;

Óleo 2T: Existe dois padrões diferentes de
formulação. Mineral e Semi-sintético.

- MINERAL: de menor custo, ocasiona menor vida
útil ao motor.
Formulação: JASO FB. Mistura 25:1 = 40ml de óleo
2T para um litro de gasolina;

- SEMI-SINTÉTICO: 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 2T para um litro de
gasolina.

GASOLINA

25:1 - ÓLEO MINERAL

40:1 - ÓLEO SEMI-SINTÉTICO

COMO MISTURAR
•Colocar gasolina até a primeira marca do misturador;
•Colocar óleo 2T até a segunda marca acima;

PERIGO!
MANEJO COMBUSTÍVELDO
• âAbasteça a máquina em uma área livre de terra a uma dist ncia de pelo

menos 3 metros do ponto onde irá ligar o motor;
•Os motores dois tempos são lubrificados com óleo formulado

especificamente para refrigeração a ar;
•Não use óleo dois tempos com as formulações BIA ou TCW;
•Estes motores são certificados para trabalhar com gasolina sem

chumbo;
•A gasolina sem chumbo é recomendada para reduzir a contaminação

e para o bem da sua saúde e do meio ambiente;
•Nunca usar uma gasolina velha porque apresenta baixo índice de

octanagem ao qual provocará aumento da temperatura do motor e o
seu engripamento;

•Gasolina e óleo de má qualidade danificam os anéis do pistão, linhas
de combustível e tanque da máquina;

•Sempre armazene gasolina em galão novo (virgem). Não use garrafa
pets;

•Comprar gasolina o suficiente para o tempo de trabalho;
•Nunca reutilizar combustível misturado anteriormente. Usar sempre

gasolina nova e fazer a mistura no momento que antecede o uso da
máquina.
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INSTRUÇÕES OPERACIONAIS

LIGANDO O MOTOR
1 - Pressionar o bulbo de borracha embaixo do

carburador até que o combustível desça ao
tanque pelo tubo de retorno, conforme
imagem ao lado.

BULBO DE BORRACHA

2 - Mova o afogador para a posição fechada,
conforme imagem ao lado

Afogador
fechado

3 - Segure o motor com uma das mãos;
Com a outra mão puxe o cordão de partida ate o
engate interno;
Puxe rápido e firmemente;
Note que o motor irá dar sinal de vida.

NOTA: O motor não entrara em funcionamento
total, apenas irá tentar ligar, esse processo serve
para dar partida em motor frio.

4 - Mova o afogar para a posição aberta, conforme
imagem ao lado.

Afogador
Aberto
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INSTRUÇÕES OPERACIONAIS

5 - Segure o motor com uma das mãos;
Com a outra mão puxe o cordão de partida ate o
engate interno;
Puxe rápido e firmemente;
O motor irá ligar.

6 - Mova a alavanca de aceleração para frente para
que assim a hélice comece a rodar, para diminuir
a velocidade mova a alavanca para trás.

7 - Para fazer o desligamento do motor basta
apertar o botão que se encontra na alavanca de
aceleração.

CUIDADO!
A variação de aceleração do misturador

pode variar de acordo com o que esta sendo
misturado.
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MANUTENÇÃO PERIÓDICA
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RECOMENDAÇÕES
Para maior durabilidade da sua máquina a adoção de algumas precauções é recomendada.
Em caso de quebra de qualquer parte da máquina, sua utilização deve ser interrompida até a
realização do conserto.

LIMPEZA
Semanalmente, limpe a máquina utilizando um pano macio para evitar acúmulo de sujeira e
pó, use o pano macio para secar a máquina ao termino do uso.
Use água corrente em abundância para fazer a limpeza total da máquina.
Nunca utilize produtos de limpeza ácidos ou aplique líquidos em spray, mesmo com a utiliza-
ção de pano macio e úmido espere o equipamento secar por completo para iniciar um novo trei-
no.

PRISIONEIROS
Caso o prisioneiro não venha a se prender de forma correta
demonstrando folga no tambor faça a troca imediata da
peça. Ao menor sina de desgaste ou partes danificada faça a
troca do componente.

HASTES DOS PRISIONEIROS
Caso a haste esteja fora de sua forma original torta ou
amassada, o prisioneiro pode ter problemas para correr pela
haste causando seu travamento ou enrosco em determinado
ponto, faça a troca imediata da haste.

HÉLICE
O aperto do parafuso que segura a hélice deve ser checado
antes de ligar o aparelho e, se necessário, apertado com
torque 0,92 á 1,21 kgf.m. Caso ele for removido, deve ser
apertado com o mesmo torque e colocado trava rosca torque
médio.

Trava rosca
PERIGO!

Nunca acelere a hélice fora do reservatório ou na
direção de pessoas ou animais. Sempre acelere a

hélice somente quando estiver dentro do reservatório.



MANUTENÇÃO PERIÓDICA

CHICANA
Ao colocar a máquina no tambor, coloque com cuidado para
não danificar a chicana, caso ela se desgaste com o uso ou
possua amassados isso pode causar diminuição no
desempenho da máquina. Caso alguma dessas condições se
encontra na chicana, faça a troca.

ABRAÇADEIRAS
As abraçadeiras tem como função segurar a chicane, por isso
manter essas peças com cuidado é fundamental. Ao menor
sinal de quebra de uma das braçadeiras faça a troca, troque
também caso o parafuso não venha prender a braçadeira com
firmeza.

Caso encontre qualquer problema com máquina entre em contato com o Ponto Autorizado
mais próximo e solicite uma visita técnica. Qualquer tipo de dúvida pode ser sanada através da
nossa central de atendimento ao consumidor pelo telefone 0800 424 50 00. Nunca tente
trocar qualquer tipo de peça ou faça modificações na máquina. Você corre o risco de perder a
garantia.
Para encontrar um Ponto Autorizado próximo a você acesse o site
http://www.brudden.com.br/ e permita que o navegador acesse sua localização.

CUIDADO!
Os danos mecânicos ocorridos pela falta
de execução das manutenções básicas,

aqui descritas, não conferem direito a garantia
de reposição das peças afetadas.
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MANUTENÇÃO PERIÓDICA

DIÁRIA SEMANA MENSAL

PARAFUSOS

VAZAMENTO

HASTES

LIMPEZA

HÉLICE

CHICANA

Reapertar os parafusos
caso as peças estejam

soltas.

Verificar se há
vazamento no
misturador ou

barulho anormal,
procure uma

assistência técnica

Verificar se as
hastes estão em
boas condições

de trabalho

VERIFICAR

Limpar o misturador com
água corrente após o uso,
remover qualquer tipo de

resíduo

Verificar se não
esta balançando
ou se o parafuso

esta solto

Verificar se esta amassada
ou entortada, fazer a troca

imediata

PRISIONEIRO
Verificar se o prisioneiro

esta travando corretamente
se não, faça a troca

ABRAÇADEIRAS

Verificar se as braçadeiras
não estão quebradas ou se
não estão dando o aperto
corretamente. Caso tenha
problemas, fazer a troca

HASTES

Ver se as hastes não estão
amassadas ou tortas. Caso

estejam, fazer a troca
imediata
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GARANTIA
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TERMO DE GARANTIA LIMITADA
A Brudden Equipamentos Ltda, garante o equipamento referente a este

manual, obrigando-se a reparar ou substituir as peças e componentes que, em
serviços e uso normal, segundo as recomendações técnicas, APRESENTAREM
DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU DE MATÉRIA PRIMA, obedecidas a seguintes
regras:

PERÍODO DE GARANTIA DO MISTURADOR
06 (seis) meses para uso doméstico, já incluída a garantia legal do Código

de Defesa do Consumidor (art.26, II) de 90 dias, a partir da data de emissão da
nota fiscal de venda ao primeiro proprietário.

MOTOR
03 (três) meses de garantia para o motor para o uso do equipamento.

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
•Utilização do equipamento em desacordo com as recomendações técnicas do
Manual de instruções como: abusos, sobrecarga de trabalho ou acidentes;

•Manutenção preventiva / corretiva imperfeita ou incorreta;
•Manutenção preventiva / corretiva feita por pessoas não autorizadas;
•Emprego de peças e componentes não fornecidos pela Brudden;
•Uso do equipamento sem o filtro de ar;
•Mistura de combustível imprópria;
•Alteração do equipamento ou de qualquer característica do projeto original;
•USO DE LÂMINA RETA DE DUAS PONTAS.

ITENS EXCLUIDOS DA GARANTIA
•Peças que apresentem desgaste ou fadiga pelo uso normal, SALVO SE

CONSEQUÊNCIAS DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU DE MATÉRIA PRIMA;
•Peças consideradas de Manutenção Normal tais como: Filtro de ar,

Componentes de borracha do Sistema de Alimentação de Combustível, Corda
de partida, vela, etc;

•Defeitos decorrentes de acidentes;
•Danos de natureza pessoal ou material do usuário, proprietário ou terceiros;
•Deslocamento e fretes dos equipamentos, peças e componentes;
•Deslocamentos e imobilização de pessoal.



GARANTIA

GENERALIDADES
•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 DE GARANTIA;

•Somente a Brudden 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 Fone: 0800 424 5000.
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ANOTAÇÕES
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BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
Av. Industrial, 700 - Distrito Industrial - 17580-000

Pompeia - SP - Tel.: (14) 3405-5000 - Fax (14) 3405-5035
brudden@brudden.com.br

www.brudden.com.br - 0800 424 50 00
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