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I. INTRODUÇÃO
Muito obrigado por comprar uma roçadeira Brudden. O presente manual descreve como manusear 
corretamente a roçadeira. Antes de iniciar os trabalhos com a máquina, leia cuidadosamente 
este manual para conhecer o método de utilização correto, principalmente como efetuar as 
manutenções rotineiras e como operar a máquina com segurança.
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.

Modelo K430
Unidade 
Principal

Máxima rotação do motor (rpm) 9500/ 12295
Marcha lenta (rpm) 2500 (+400, -150)
Nível de vibração equivalente m/s2 (con-
forme ISO 22867) Incerteza da medida de 
vibração K=1,5m/s2

Nylon 5,61

Blade 5,41
Nível de ruído dB[A](conforme ISO 22868) 
Incerteza da medida de ruído 3 dB[A]

Nylon 100,3

Blade 94,5
Nível de potência sonora dB[A](conforme 
ISO 22868) Incerteza da medida de ruído 
3 dB[A]

Nylon 107,6

Blade 101,2

Relação de redução 22:17
Sentido de rotação da lâmina Sentido anti-horário (visto de cima)
Tipo de manopla “U” dupla pega
Peso seco (kg) 8

Motor Tipo Refrigerado a ar, 2 tempos, vertical, gasolina
Cilindrada 42,7
Potência máxima de saída (hp/ rpm) 1,7/6500
Carburador Tipo diafragma
Ignição Ignição eletrônica sem contato
Método de partida Retrátil
Capacidade do tanque (l)
Peso seco (kg)

1,1
4,2

Lâminas padrão (mm) 255mm 3-lâmina (255x1,4)
Nylon padrão ф2,5mm
Comprimento da seção do tubo principal (mm) 1500
Comprimento da seção do eixo de transmissão (mm) 1522

Especificações:

Especificações estarão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

GENERALIDADES:
Deslocamento e mobilização de pessoal.
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.

Qualquer sugestão, dúvidas ou reclamações, favor dirigir-se ao departamento de atendimento 
ao Cliente – 0800 772 4080.

X. TERMO DE GARANTIA LIMITADA
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II.EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

As ferramentas de corte da roçadeira giram em alta velocidade. Precauções especiais de 
segurança devem ser observadas para reduzir o risco de ferimentos pessoais. Leia atentamente 
este manual. Estar familiarizado com os controles e o uso adequado da unidade.
SÍMBOLOS

Este símbolo vem acompanhado das palavras AVISO PERIGO e chama a atenção 
para um ato de uma condição que pode levar a ferimentos graves.

Ler e entender o manual e Segurança Manual do Operador.

Use sempre uma protecção nos olhos e ouvidos.

Sempre desligue o motor e verifique se a ferramenta de corte parou antes de 
limpar, remover ou ajustar a lâmina.

AVISO! Nunca modifique a roçadeira ou cortador de qualquer forma. O uso 
inadequado da roçadeira pode causar GRAVES ACIDENTES OU DANOS 
PESSOAIS FATAL.

CUIDADO PERIGO Os gases do escape contém monoxido de carbono venenoso, 
nunca usar a máquina sem ventilação adequada, caso contrário as pessoas e 
animais serão afetados.

Especificações, descrições e material ilustrativo deste manual são precisos como é 
conhecido no momento da publicação, mas estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.

X. TERMO DE GARANTIA LIMITADA

TERMO DE GARANTIA LIMITADA
A BRUDDEN E 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 MATÉRIA-
PRIMA, obedecidas as seguintes regras:

PERÍODO DE GARANTIA:
6 meses.

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:
Utilização do equipamento em desacordo com as recomendações técnicas do Manual de 
instruções, ou com abusos, sobrecarga de trabalho ou acidentes;
Manutenção preventiva/corretiva imperfeita ou incorreta;
Manutenção preventiva/ corretiva por pessoas não autorizadas;
Emprego de peças e componentes não fornecidos pela Brudden;
Uso do equipamento sem filtro de ar;
Mistura de combustível impróprio;
Alteração do equipamento ou de qualquer característica do projeto original.

ITENS EXCLUÍDOS DA GARANTIA:
Peças que apresentem desgaste ou fadiga pelo uso normal, SALVO SE CONSEQUÊNCIAS DE 
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIA-PRIMA;
Peças consideradas de Manutenção Normal tais como: Filtro de Ar, Componentes de Borracha 
do Sistema de Alimentação de Combustível, Corda de Partida, Vela.
Defeitos decorrentes de acidentes;
Danos de natureza pessoal ou material do usuário, proprietário ou terceiros.
Deslocamento e fretes dos equipamentos, peças e componentes;



06 23

As devidas precauções de segurança devem ser observadas. Não se exponha e não coloque 
outras pessoas em PERIGO. Siga estas regras gerais. Não permita que outras pessoas usem 
esta máquina, a menos que elas sejam completamente responsáveis, leiam e compreendam o 
manual da máquina e sejam treinadas para sua operação.
Sempre use óculos de segurança para proteção dos olhos. Vestir-se adequadamente, não use 
roupas folgadas ou joias que possam ficar presos nas peças da unidade móvel.
Sempre use calçados antiderrapantes. Cabelos longos devem ser amarrados para trás.
Recomenda-se que as pernas e pés sejam cobertos para proteger contra estilhaços durante a 
operação.
Inspecione peças soltas na máquina (porcas, parafusos, etc.) e qualquer outro dano.
Repare ou substitua conforme necessário antes de utilizar a máquina.
Não use nenhum acessório não recomendado pela Brudden. Ferimentos graves para o operador 
ou transeuntes podem resultar, bem como danos à máquina.
Mantenha o cabo de manejo livre de óleo.
Utilize sempre luvas e o cinto de sustentação durante o corte.
Não fume quando fizer mistura de combustível ou abastecer a máquina.
Não misture combustível em uma sala fechada ou perto de chamas. Garanta ventilação 
adequada.
Sempre misture e armazenar o combustível em um recipiente devidamente seguro, que é 
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.
Nunca efetue ajustes enquanto a máquina estiver em funcionamento. Sempre faça ajustes no 
motor com a unidade desligada e em uma superfície plana e limpa.
Não use a máquina se ela estiver danificada ou mal ajustada. Nunca remova o protetor de 
lâmina da máquina. Ferimentos graves ao operador ou transeuntes podem acontecer, bem 
como danos à máquina.
Inspecione e remova da área a ser cortada todos os detritos que poderiam se enroscar no 
acessório de corte. Também remova quaisquer objetos que provoquem contragolpe durante o 
corte.
Mantenha as crianças afastadas. Os espectadores devem ser mantidos a uma distância segura 
da área de trabalho a, pelo menos, 15 metros.
Não use esta unidade para qualquer trabalho que não seja para o qual se destina, conforme 
descrito neste manual.
Não se estique. Mantenha o apoio e o equilíbrio adequado em todos os momentos.

III.REGRAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA

Armazenagem
Quando armazenar a máquina por médio e longo tempo, siga as instruções abaixo:
Limpe bem todas as partes externas, e proteja-as com uma leve camada de óleo;
Esgote todo combustível do tanque;
Ligue o motor e deixe-o funcionar até parar;
Acione o sistema de bombeamento para esgotá-lo completamente;
Remova a vela e coloque um pouco de óleo 2T no orifício da vela;
Se houver alguma peça danificada, repare antes de guardar a máquina;
Armazene a máquina em lugar livre de pó ou poeira.

Causa 1. Dificuldades para ligar o motor
CHECAR CAUSAS SOLUÇÃO
Tanque de combustível Combustível velho ou com água. Abastecer com nova mistura
Filtro de combustível  Filtro entupido Trocar filtro
Carburador Agulha ‘H’ desrregulada Ajustar regulagem
Vela Vela encharcada/ Folga incorreta Limpar e secar/ Ajustar com 0,6 mm
Cachimbo da vela Desconectado Conectar o cachimbo

Causa 2. O motor liga mas não mantem funcionando
CHECAR CAUSAS SOLUÇÃO
Tanque de combustível Combustível velho ou com água Abastecer com nova mistura
Carburador Agulhas ‘L’ e ‘H’ desreguladas Ajustar regulagens
Escapamento e cilindro Motor carbonizado Descarbonizar o motor
Filtro de ar Excesso de sujeira Limpar o filtro
Aletas de refrigeração do motor Entupidas com sujeira  Limpar

Quando a máquina necessitar de algum reparo, leve em uma assistência técnica autorizada

IX. MANUTENÇÃO PERIÓDICA



Mantenha as mãos e os pés longe do cortador de fio de nylon ou da lâmina enquanto a unidade 
estiver em uso.
Não use este tipo de máquina para varrer detritos.
Não utilize a roçadeira quando estiver cansado, doente ou sob a influência de medicamentos, 
drogas ou álcool.
Use lâmina e cortador de fio de nylon livre de danos. Se uma pedra ou qualquer outro obstáculo 
for atingido, pare o motor e verifique o acessório de corte. Acessório de corte quebrado ou 
girando torto nunca deve ser usado.
Não armazene a máquina em uma área onde os vapores de combustível possam alcançar uma 
chama, aquecedores, fornos, etc. Armazenar em uma área bem ventilada.
Garanta um desempenho seguro e adequado de sua máquina. Estes acessórios estão 
disponíveis no seu distribuidor. A utilização de quaisquer outros acessórios não recomendados 
pode causar perigo potencial ou ferimentos para o usuário, danos à máquina e anular a garantia.
Limpe a máquina completamente, especialmente, o tanque de combustível, e o filtro de ar.
Quando reabastecer, certifique-se de parar o motor e confirmar que ele esteja frio.
Nunca abasteça com o motor em funcionamento ou quente. Se derramar gasolina, certifique-se 
de limpá-lo completamente e devidamente antes de dar partida no motor.
Mantenha-se afastado de outros trabalhadores ou transeuntes por, pelo menos, 15 metros.
Quando alguma vez se aproximar de um operador da máquina, chame sua atenção com cuidado 
e confirme que o operador desligue o motor. Tenha cuidado para não assustar ou distrair o 
operador da máquina, o que poderá causar uma situação de risco.
Nunca toque no conjunto de corte quando o motor estiver funcionando. Se for necessário ajustar 
comprimento do fio de nylon, não se esqueça de parar o motor e confirmar que o cortador de fio 
de nylon parou de funcionar.
O motor deve ser desligado quando a máquina for movida entre as áreas de trabalho.
Tenha cuidado para não bater o conjunto de corte em pedras ou no chão.
Preste atenção ao afrouxamento e superaquecimento de algumas peças. Se houver qualquer 
anormalidade na máquina, interrompa a utilização imediatamente e verifique com cuidado. Se 
necessário, levar a máquina em uma assistência autorizada. Nunca continue a funcionar uma 
máquina que não esteja funcionando corretamente.
Na fase de partida ou durante o funcionamento do motor, nunca toque nas peças quentes, como 
o silencioso, o fio de alta tensão ou a vela de ignição.
Preste especial atenção para a operação logo após a chuva, a terra pode estar escorregadia.
Se você escorregar ou cair no chão ou em um buraco, solte a alavanca de aceleração 
imediatamente.
Tenha cuidado para não deixar a máquina cair ou bater contra obstáculos.

III.REGRAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA
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IX. MANUTENÇÃO PERIÓDICA

A cada 50 horas:
Troque o filtro de combustível. 

DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR
Este serviço deve ser efetuado somente por um assistente 
técnico autorizado.

ATENÇÃO: 
A falta desta manutenção faz com que pedaços de carvão 
que se soltam, ao passar entre o pistão e camisa do cabeçote 
causem danos nestas peças.

ACESSÓRIOS DE CORTE
LÂMINAS
Mantenha o canto da ponta afiada.
Mantenha o fundo do dente, utilizando uma lima redonda.
Não utilize água para esfriar a lâmina. 

Faça o travamento dos dentes.
Lâmina 3 pontas: Mantenha os (R) raios indicados.

TROCA DO REFIL DE NYLON
Na troca da linha de reposição, usar com diâmetro de 2 a 2.5mm. 
Evite o uso de uma linha maior, pois reduz o desempenho de 
corte e provoca desgaste prematuro da embreagem do motor.

        ATENÇÃO CUIDADO
Por razões de segurança, não use cabo de aço.
Aperte as travas em ambos os lados do carretel para desmontar.
Retire o carretel e puxe a linha. Dobre (faça um gancho) uma 
ponta 1,5cm, introduza nos furos do carretel.
Enrole a linha na direção indicada segurando firme.
Passe as pontas das linhas, nos furos do carretel.
Puxe as pontas, coloque a tampa no carretel e pressione no 
corpo até ouvir um clique.



Antes de prosseguir para ajustar ou reparar a máquina, certifique-se de parar o motor e retirar o 
cachimbo da vela de ignição.
Quando armazenar a máquina por um longo tempo, drene o combustível do tanque de 
combustível e carburador, limpe as peças, guarde a máquina em um local seguro.
Faça inspeções periódicas para garantir a operação segura e eficiente. Para uma inspeção 
completa de sua máquina, por favor, entre em contato com uma assistência técnica autorizada 
Brudden.
Mantenha a máquina distante de fogo ou faísca.
Acredita-se que uma condição conhecida como fenómeno de Raynaud, que afeta os dedos de 
certas pessoas pode ser provocada por exposição a frio e vibração. A exposição a vibração e frio 
pode causar formigamento e sensação de queimadura seguido de perda de cor e dormência nos 
dedos. As seguintes precauções são fortemente recomendadas, porque a exposição mínima 
que pode desencadear a doença é desconhecida.
Mantenha seu corpo quente, especialmente a cabeça, pescoço, pés, tornozelos, mãos e pulsos.
Mantenha uma boa circulação sanguínea através da realização de exercícios com os braços 
durante as pausas de trabalho frequentes e também não fumar.
Limite as horas de operação. Se sentir desconforto, vermelhidão e inchaço dos dedos seguido 
por branqueamento e perda de sensibilidade, consulte seu médico antes de se expor ainda mais 
ao frio e vibração.
Use sempre proteção para os ouvidos, ruído alto por muito tempo pode provocar perda auditiva. 
Use viseira e óculos de proteção para o rosto e os olhos.
Use luvas de couro vaqueta para uma pegada firme e segura no cabo de manejo.

III. REGRAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA
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IX. MANUTENÇÃO PERIÓDICA

MANUTENÇÃO PERIÓDICA
A cada 10 horas: 
Solte o knobe 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: Troque o filtro de ar assim que necessário.

A cada 25 horas:

LIMPEZA DA ALETAS 
Remova a sujeira das aletas
Com um arame;
ATENÇÃO: (ENTRADAS DE REFRIGERAÇÃO)
Olhe e limpe frequentemente as aletas do cárter quando se 
apara grama com o cortador de fio de Nylon.

vELA DE IGNIÇÃO
Nota: Com óleo 2T mineral é necessário limpe a vela 
frequentemente
Com um arame, limpe o interior da vela;
Ajuste a folga entre os eletrodos com pedaço de lâmina de 
serra manual.
Troque a vela assim que necessário.
Vela recomendada: NGK BPM7A

CAIXA DE ENGRENAGEM
Retire o parafuso do corpo da caixa no lado direito; 
Com uma engraxadeira manual, bombeie de 4 a 5 vezes;
Monte e aperte o parafuso;
Graxa recomendada: SABÃO DE LÍTIO

Proteção do filtro

Elemento do filtro
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IV. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

1 Lâmina
2 Conjunto eixo de transmissão
3 Gatilho do acelerador
4 Chave de ignição
5 Trava do acelerador
6 Empunhadura “U”
7 Suporte do cinturão
8 Capa do filtro de ar
9 Tampa do tanque de combustível

10 Tanque de combustível
11 Purga
12 Afogador
13 Protetor contra detritos
14 Lâmina de corte do Nylon
15 Cabeçote do carretel de Nylon
17 Alavanca de partida
19 Pino da trava do acelerador

PARTIDA COM MOTOR FRIO
Com a mão esquerda segure firmemente a máquina, com 
a direita puxe o cabo de partida até engatar e então puxe 
firmemente e rápido.
Obs: Evite puxar a corda até seu final, assim se evita falhas no 
conjunto de partida.

Assim que o motor der sinal de ligar, abaixe um pouco o 
afogador.
Acione a partida assim e que o motor ligar, abaixe totalmente o 
afogador para a posição (3).
Espere o motor aquecer por cerca de um minuto e então está 
pronto para trabalhar.

PARTIDA COM O MOTOR QUENTE
Mantenha o afogador aberto;
Havendo combustível no tanque, puxe a corda de partida de 
uma a três vezes e o motor funcionará. 
Caso o motor não funcione, repita os passos da “Partida com 
o motor frio”

PARADA DO MOTOR
Mova a chave liga-desliga para a posição “O“.

VIII. OPERAÇÃO
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V. MONTAGEM
MONTAGEM DO PROTETOR
1 - Monte o protetor no suporte;
2 - Aperte os parafusos.

MONTAGEM PARA USO DO CORTADOR DE NYLON
1 – Insira a chave Allen (2) no furo da transmissão angular (3) e 
rotacione o cabeçote do cortador Nylon (1) com a mão até que 
a chave entre completamente no furo e bloqueie a rotação do 
cabeçote do cortador;
2 – Certifique-se de que o fio de rosca do flange (4) se encaixa 
perfeitamente com o ângulo da transmissão (3).
3 – Encaixe o cabeçote do cortador de Nylon rotacionando no 
sentido anti-horário.
4 – Remova a chave Allen.

MONTAGEM PARA USO COM LÂMINA
1 – Insera a chave Allen (2) no furo da transmissão angular 
(3) e rotacione a lâmina (1) com a mão até que a chave entre 
completamente no furo e bloqueie a rotação da lâmina;
2 – Retire a trava (4) e remova a porca no sentido horário 
(rosca esquerda).
3 – Retire a porca (5), a arruela (6), o flange (7) e a lâmina (1);
4 – Certifique-se de que o fio de rosca do flange (8) se encaixa 
perfeitamente com o ângulo da transmissão (3).
5 – Monte a lâmina (1) e o flange (7);
6 – Monte arruela (6) e porca (5), apertando fortemente no 
sentido anti-horário.
7 – Reposicione a trava (4), redobrando os dois terminais.
Excessiva vibração com uma lâmina nova deve ser por ela não 
estar bem apoiada no flange “A”.

Caixa de transmissão

Suporte

Protetor

Parafuso

Empunhadeira Direita

Empunhadeira Esquerda

Suporte

Tampa superior Parafuso 
M3x25

VIII. OPERAÇÃO

Coloque o interruptor do conjunto acelerador na posição “ I ” 
-Com a mão direita aperte o gatilho de segurança e puxe 
o acelerador, com a mão esquerda aperte segure o pino 
vermelho e solte o acelerador.

(1) Afogador
(2) Fechado
(3) Aberto

BALANCEAMENTO DA MÁQUINA
Vista o cinto de sustentação e engate o gancho na abraçadeira 
do tubo.
Deslize a abraçadeira para cima ou para baixo até que a 
máquina fique em equilíbrio.
Aperte o parafuso da abraçadeira.

ABASTECER A MÁQUINA
Agite o misturador de combustível e encha o tanque com no máximo 80%.
Partida com o motor frio
Apoie a máquina em uma superfície plana e firme. Mantenha o cabeçote de corte acima do solo 
e livre de objetos em sua volta, porque ele vai começar a girar assim que o motor ligar.
Aperte várias vezes o injetor do carburador até retornar combustível pela mangueira transparente.
Mova o afogador para a posição fechado (2).
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Desligue imediatamente e faça o encaixe correto da lâmina.
Use somente lâminas originais Brudden.

MONTAGEM DO CABO DE MANEJO
1 - Retire a abraçadeira superior e montar o cabo de manejo;
2 - Aperte os quatro parafusos M5x25.

V. MONTAGEM
DURABILIDADE DO MOTOR:
1.O funcionamento da máquina com gasolina sem óleo 2T provocará o engripamento do motor.
2.Nunca use óleo de motor automotivo. Ele causará excesso de carbonização da vela de ignição, 
da saída do escape e a colagem dos anéis nas canaletas do pistão.
3.Mistura de combustível que tenha sido deixada sem uso por um período de um mês ou mais 
irá entupir o carburador e o motor não funcionará corretamente.
Em relação aos detalhes de garantia, leia cuidadosamente a descrição na secção
Garantia Limitada.
Desgaste normal e alterações do produto não estão cobertos pela garantia.
A utilização em desacordo com o manual de instruções com relação à mistura de combustível 
descrita aqui não será coberto pela garantia.

VII. PREPARO PARA O COMBUSTÍVEL
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VI. REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA
Todos os modelos de roçadoras podem jogar pequenas pedras, metal ou pequenos objetos, 
bem como material cortado. Leia estas “Regras de segurança Operação “Com cuidado”.
Siga as instruções do manual de instrução. Leia o manual de instrução com cuidado.
Esteja minuciosamente familiarizado com os controles e faça adequada utilização da roçadeira. 
Saiba como parar a máquina e desligar o motor.
Saiba como desenganchar rapidamente a unidade do cinto de sustentação. Nunca permita que 
ninguém use a máquina sem instrução. O operador deve sempre estar usando protetores para 
os pés, pernas, olhos, rosto e audição. Não confie unicamente nos protetores da máquina, 
detritos podem ser lançados no operador. Mantenha a área livre de espectadores, crianças e 
animais de estimação. Nunca permita que crianças brinquem com a máquina.
Insista para que as pessoas fiquem além da área de risco para não serem atingidas por pequenos 
objetos. Se a máquina deve ser utilizada em locais onde passam pessoas desprotegidas, deve-
se usar um suporte protetor móvel com tela. Verifique periodicamente se o acessório de corte 
fica parado em rotação de marcha lenta.
Não use gravata, joias e roupas largas que poderiam ser enroscar à máquina. Não use calçado, 
chinelo e bermuda. Em certas situações você deve usar proteção total para a cabeça.

PESSOAS NÃO                                                                                 ESPECTADORES NÃO
A distância da ZONA DE PERIGO é dentro de um raio de 15 metros. Dentro desta área é 
obrigatória a utilização de todos os aparatos e vestuário de segurança indicados.

Zona de perigo

Sempre utilize gasolina comum; 
Óleo 2T: 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 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.

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

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 de reabastecer. 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 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 use uma gasolina velha porque apresenta baixo índice de octanagem e 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;
Compre gasolina suficiente para o tempo de trabalho;
Nunca reutilize combustível misturado anteriormente. Use sempre gasolina nova e faça a mistura 
no momento que antecede o uso da máquina.

VII. PREPARO PARA O COMBUSTÍVEL
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VI. REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA
APARANDO COM CORTADOR DE NYLON

        ATENÇÃO CUIDADO
O protetor deve estar montado na posição original de fabrica 
quando é utilizado o cortador de Nylon.
O cortador de fio de Nylon é semiautomático, ou seja, para 
aumentar o comprimento do Nylon, basta fazer toques firmes 
no solo com o motor acelerado. Se ultrapassar o comprimento 
recomendado, imediatamente é efetuado o corte na lâmina do 
protetor.
ATENÇÃO: A GARANTIA se torna invalida quando da utilização 
da roçadeira sem o protetor.

Para melhor rendimento de corte, é recomendado inclinar 
o cortador de Nylon para a esquerda para que tenha uma 
penetração melhor no gramado.
O acessório de corte gira em sentido anti-horário. Com o 
protetor instalado corretamente, os detritos são lançados para 
a direita e para frente.

        ATENÇÃO CUIDADO
Inclinar o cortador de nylon para o lado errado, vai lançar 
detritos na direção do operador.
Se o cortador é mantido paralelo ao chão, de modo que o corte 
ocorre em toda a linha do círculo, os detritos serão também 
lançados na direção do operador, desta forma haverá também 
maior consumo de fio de Nylon.

Lâmina de corte
lado esquerdo

NOTA:
Não corte grandes árvores. Para tal  deve-se usar uma 
motosserra.
Ao perceber dificuldade de corte, pare e faça o travamento e 
afiação dos dentes da serra circular.
Serra cega prende a transmissão da máquina e provoca o 
desgaste prematuro da embreagem do motor. 

VI. REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA
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VI. REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA VI. REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA

CORTANDO PEQUENOS ARBUSTOS
Comparando aos números de um relógio, efetuar os cortes na 
posição entre 7 e 11 horas. Não cortar entre 11 e 5 porque 
provoca um forte contragolpe.
OBS: A lâmina serra circular de 80 dentes não acompanha a 
máquina, vendida separadamente.

Para se obter melhor performance de corte e segurança de 
trabalho, corte arbustos, galhos e pequenas árvores utilizando 
o lado esquerdo da serra circular.
Não exceda esforço ao serrar, pois o corte é livre e rápido 
quando a lâmina está afiada.
Quando estiver serrando, faça pequenos movimentos para um 
lado e para o outro.
Acelere o motor de acordo com o diâmetro de corte.

         PERIGO
Antes de cortar, inspecione se há obstruções tais como pedras, 
estacas de metal ou de fios arame de cercas quebradas. 
Se uma obstrução não pode ser removida, marque a sua 
localização para que você possa evitar bater com a lâmina. 
Rochas e metal danificam a lâmina. Arames podem enrolar na 
lâmina e bater ao redor ou ser jogado para o ar.

       ATENÇÃO CUIDADO
Não corte com uma lâmina trincada ou rachada. Retire 
imediatamente da máquina, ela pode provocar um acidente 
grave ou fatal.

MANEJO COM O CORTADOR
Inicie cuidadosamente o corte da grama que vai aparar.
Incline o cortador de nylon para o lado esquerdo e faça os 
movimentos de corte da direita para a esquerda.
ATENÇÃO: Nunca trabalhe sem o protetor. Além de proteção, 
quando se excede o comprimento do fio de nylon, a lâmina do 
protetor corta o nylon na medida correta.
CUIDADO: Aparar grama sem o protetor, faz com que o fio de 
nylon fique mais longo que o recomendado. Nesta condição 
se reduz a rotação do motor, a embreagem pode patinar e se 
desgastar prematuramente. Estes danos não serão cobertos 
pela GARANTIA.
APARANDO CANTOS
Posicione a máquina de forma que os detritos sejam 
direcionados para frente.
PRÓXIMO DE CERCAS E ALAMBRADOS

        ATENÇÃO CUIDADO
Não apare em qualquer área onde existam fios de arame.
Use protetor segurança.
Não corte onde você não pode ver o que está cortando. 

         APARANDO COM A LÂMINA

        ATENÇÃO CUIDADO!

Por medida de segurança a Brudden proíbe o uso da lâmina de 
duas pontas nestes modelos de produto.
A Brudden não se responsabiliza por danos pessoais 
ocasionados por acidentes devido ao uso deste tipo de lâmina.


