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MANUAL DE INSTRUÇÕES
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO.
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Obrigado por comprar nosso produto.
As roçadeiras SHINDAIWA C-230 e T-230 são leves e de alto desempenho, movidas a combustão 
interna e projetadas para controle de pragas, aparo de grama e corte de galhos e pequenos 
arbustos em locais de difícil acesso por outros meios.
A Brudden desenvolveu uma aplicação específica para o uso desta máquina, a derriça de café, 
por meio de uma adaptação aos derriçadores DCM-11, DCM-12 e DCM-15.
Este manual oferece informações necessárias para montagem, operação e manutenção do seu 
equipamento. Sua leitura é obrigatória para se entender como operar a roçadeira em segurança. 
Guarde este Manual para consultas futuras.
Quando alugar ou emprestar 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.

            ATENÇÃO!
Sempre use proteção para os olhos quando estiver operando esta máquina. Sua roçadeira 
Shindaiwa C-230 / T-230 é dotada de um escapamento com proteção para evitar acidentes com 
o operador. Não use a máquina sem o escapamento.

INTRODUÇÃO
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ETIQUETAS E SÍMBOLOS

Ler e entender o manual de segurança do operador.

Use sempre capacete e proteção nos olhos e ouvidos.

Use colete de proteção.

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.

A Brudden, representante Shindaiwa, proíbe o uso da lâmina 2 (duas) 
pontas neste equipamento. 

A máquina pode projetar objetos violentamente que podem ricochetear, 
ocasionando ferimentos graves se o operador não estiver usando o 
equipamento de segurança adequado.

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

            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.

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

          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.

TERMO DE GARANTIA

GENERALIDADES:
Deslocamento e imobilização 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 424 5000.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR 2 TEMPOS REFRIGERADO A AR
Modelo C-230 / T-230
Diâmetro e Curso (Pistão) 32 x 28 mm
Cilindradas cc 22,5
Potência / rpm 1,2 hp / 7500 rpm
Ignição Eletrônica
Carburador Diafragma
Partida Retrátil
COMBUSTÍVEL
Mistura (Gasolina / Óleo 2T) Ver preparo de combustível pag. 21 
Capacidade do tanque 0,54 l
Peso ( sem acessórios) C-230 4,9 Kg
Peso (sem acessórios) T-230 4,6 Kg
ACESSÓRIOS
Uma lâmina 3 facas de 10”
Um cinto de sustentação
Um misturador de combustível
Chave Allen 4 mm
Chave combinada 13 / 17 mm e fenda

TERMO DE GARANTIA

TERMO DE GARANTIA LIMITADA
A BRUDDEN E EQUIPAMENTOS LTDA. garante o equipamento SHINDAIWA 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:
1 (um) ano 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:
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, Filtro de combustível, 
Componentes de Borracha do Sistema de Alimentação de Combustível, Corda de Partida, Vela, 
Vedações e Diafragmas;
Defeitos decorrentes de acidentes;
Danos de natureza pessoal ou material do usuário, proprietário ou terceiros.
Deslocamento e fretes dos equipamentos, peças e componentes;



30 07

           ATENÇÃO
Aparadores de grama e roçadeiras podem arremessar pequenos resíduos de cascalho, pedra, 
vidro, metal ou plástico, bem como o material que está sendo cortado.
Leia as “regras para operação segura” abaixo atentamente.
Siga as instruções do manual do operador.

REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURAPROBLEMAS E SOLUÇÕES

cinto
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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.
• 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 vaqueta para uma pegada firme e segura no cabo de manejo.
• Vista-se adequadamente, não use roupas folgadas ou joias que possam ficar presas nas peças 
da unidade móvel. Sempre usar calçado antiderrapante. Cabelos longos devem ser amarrados 
para trás. Use pernas e pés cobertos para proteger contra estilhaços durante a operação.
• Não opere a roçadeira sem o cinto de sustentação de ombro.
• Inspecione peças soltas na máquina (porcas, parafusos, etc.) e qualquer outro dano. Repare 
ou substitua peças conforme necessário antes de utilizar a máquina.
• Não use nenhum acessório não recomendado pela Brudden, pois podem provocar ferimentos 
graves ao operador e pessoas próximas ou mesmo danos na máquina.
• Mantenha o cabo de manejo livre de óleo.
• 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 armazene 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.
• 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, pois podem provocar ferimentos graves ao operador e pessoas próximas 
ou mesmo dano na máquina.
• Comece posicionando o acessório de corte em uma área livre. 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.
• Segure sempre a unidade com os dedos e polegares envolvendo as empunhadeiras ou alças.
• Mantenha as crianças afastadas. Os espectadores devem ser mantidos a uma distância segura 
de, pelo menos, 15 metros.
• Não use esta unidade para qualquer trabalho que não sejam para o qual se destina, conforme 

REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA PROBLEMAS E SOLUÇÕES
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descrito neste manual.
• Não se estique. Mantenha o apoio e o equilíbrio adequado em todos os momentos.
• Mantenha as mãos e os pés longe do cortador de fio de nylon ou da lâmina enquanto a unidade 
está 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 livres de danos. Se uma pedra ou qualquer outro 
obstáculo é atingido, parar 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 podem chegar em 
uma chama, aquecedores, fornos, etc. Armazene 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 confirme 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.
• 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, 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 de 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, leve a máquina em uma assistência autorizada. Nunca opere uma máquina que não
esteja funcionando corretamente.
• Na fase de partida ou durante o funcionamento do motor, nunca toque nas peças quentes, no 
silencioso, fio de alta tensão ou 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.

REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURAPROBLEMAS E SOLUÇÕES
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REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA

• Tenha cuidado para não deixar a máquina cair ou bater contra obstáculos.
• 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 fenômeno 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. Para a boa saúde do operador e melhores condições de uso da máquina, quando for 
operar a unidade a temperatura ambiente deve estar entre -5ºC e 40ºC. Mantenha uma boa 
circulação sanguínea através da realização de exercícios com os braços durante as pausas de 
trabalho frequentes e também não fume.
• 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
a frio e vibração.

Regras para operação com a lâmina

           PERIGO
Pare o motor sempre que o acessório de corte ficar travado.
Não tente remover o objeto que causa a obstrução se o motor estiver funcionando. Pode ocorrer 
um acidente se uma obstrução for removida e o acessório de corte começar a funcionar de 
repente.

            ATENÇÃO
Acidentes graves podem ocorrer devido ao uso impróprio das lâminas.
A lâmina de metal foi projetada especialmente para cortar daninhas e grama. Não use esta 
lâmina para cortar arbustos ou árvores.
Pedaços da lâmina de metal podem se desprender durante a operação. Inspecione essas 

Se a unidade for ser 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 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, repare antes de guardar a máquina.
7. Armazene a roçadeira em lugar livre de pó ou poeira.

ARMAZENAGEM
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lâminas em busca de rachaduras de qualquer tamanho. Rachaduras podem ser geradas pelo 
uso indevido ou afiação de modo impróprio.

           PERIGO
Por medida de segurança, a Brudden Equipamentos Ltda, representante 
Shindaiwa, proíbe o uso de lâmina 2(duas) pontas neste equipamento. A 
Brudden não se responsabiliza por danos pessoais causados por acidentes 
decorrentes do uso de lâminas não recomendadas.

Cuidado com cercas de arame que podem se soltar ao serem atingidas pela roçadeira
• Use sempre a lâmina adequada para o trabalho.
• Arames podem ser atingidos ao se soltarem se estiverem tensionados.
• Não corte nada que estiver sob o solo com a lâmina.
• Não opere com uma lâmina cega, curvada, rachada, descolorida, gasta ou com uma porca 
danificada.
• Não ligue o motor nem o acelere sem carga para trabalho.
• Não opere a roçadeira sem o cinto de sustentação de ombro.
• Remova quaisquer objetos da sua área de trabalho.
• Se a lâmina bater contra um obstáculo, pare o motor imediatamente e inspecione a lâmina a 
procura de danos.
Cortando ervas daninhas
• Mova o acessório de corte em forma de arco. Este tipo de corte não é recomendado para o 
corte de mato alto.
• Remova pedaços de planta presos ao acessório de corte com o motor desligado. O equipamento 
não pode ser usado como alavanca para soltar os pedaços presos.
Forças de reação

            ATENÇÃO
Certifique-se de que compreendeu bem quais são as forças de reação da máquina conforme 
descritas neste manual, bem como estas forças afetam o equilíbrio do equipamento.
• Empurrar (reação para trás): quando o operador sente que a unidade é empurrada em sua 
direção quando tenta cortar o objeto posicionado à sua direita. Se não consegue manter a 
lâmina no corte a lâmina fará um movimento de retorno lateral.
• Puxar (reação para frente): quando o operador sente que a unidade é puxada para frente 
quando tenta cortar o objeto posicionado à sua esquerda.
• Rebote (ricochete): quando a parte frontal da lâmina em corte golpeia fortemente um arbusto 

MANUTENÇÃO

Limpeza do Silenciador

Remova o fio da vela de ignição.
Limpe os depósitos de carbono do silenciador e aperte os dois parafusos.
Monte os componentes, a começar pela vela até a instalação do fio da vela de ignição.

Ângulo de Transmissão

Remova o pino e o colar da transmissão angular.
Adicione graxa usando uma bomba de baixa pressão, depois 
reinstale o colar e o pino.
Use graxa à base de sabão de lítio.

Descarbonização do motor

O motor Shindaiwa deve ser descarbonizado a cada:
• Óleo mineral (JASO FB): 150 horas de trabalho.
• Óleo semissintético (JASO FC): 350 horas de trabalho.
Este serviço deve ser efetuado somente por uma assistência técnica autorizada.
 

REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA



12 25

ou árvore, arremessando o conjunto para longe em arco. Esta reação é perigosa para pessoas 
que estejam próximas do trabalho de corte.

Seleção da lâmina
         Lâmina de limpeza de 22 dentes projetada para bosques e vegetação densa de até 6,5 
cm de diâmetro.

  
Lâmina de 8 dentes para ervas daninhas ou grama. Projetada para corte de grama, 

resíduos de jardim ou mesmo ervas daninhas. Não use este tipo para vegetação densa ou 
maior que 2 cm de diâmetro.
  
         Lâmina plástica para grama ou ervas daninhas pode substituir o uso do carretel de Nylon. 
Não use este tipo para mata densa ou arbustos.

         Lâmina para arbustos de 80 dentes projetada para corte de arbustos e vegetação até 2 
cm de diâmetro.

Regras para operação com o carretel de Nylon

           PERIGO
Pare o motor sempre que o acessório de corte ficar travado.
Não tente remover o objeto que causa a obstrução se o motor estiver funcionando. Pode ocorrer 
um acidente se uma obstrução for removida e o acessório de corte começar a funcionar de 
repente.

           ATENÇÃO
Acidentes graves podem ocorrer devido ao uso impróprio dos acessórios de corte.
Use somente fio de Nylon flexível e acessórios de corte recomendados pela Brudden. Fio 
de Nylon em excesso com além do determinado pela faca de ajuste poderá se desprender 
quando o carretel começar a girar, depois do ajuste de comprimento. Seja cuidadoso ao operar 
o equipamento sobre áreas abertas e cascalho, pois o fio pode arremessar pequenas partículas 
de pedras em alta velocidade. Não apare sobre elementos partidos de uma cerca de arame.
Não corte numa região em que não se possa ver o que estiver sendo cortado. 
• Opere a máquina com acelerador totalmente pressionado para se obter maior rotação do 
motor.
• Não sobrecarregue a cabeça giratória do acessório de corte, obrigando-o a parar. Se a cabeça 

MANUTENÇÃO

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.

Checar vela

Folga da abertura da vela: 0,6 a 0,7mm
Verifique 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 15~17Nm.

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

            ATENÇÃO
Quando o ajuste do carburador estiver concluído, o acessório de corte não deve se mover em 
marcha lenta, caso contrário sérios acidentes podem ocorrer.
Contate a Assistência Técnica Brudden se houver algum problema com o carburador.

Todas as unidades são testadas em fábrica e o carburador é ajustado para máximo desempenho.
Os ajustes requerem o uso de um tacômetro preciso (rpm).
Antes de ajustar o carburador, faça manutenção no filtro de ar, dê partida no motor e deixe-o 
aquecendo até atingir temperatura de equilíbrio.
Gire o ajustador de marcha lenta no sentido horário até que o acessório de corte comece a girar, 
em seguida gira o mesmo parafuso no sentido anti-horário para que o acessório de corte pare 
de girar. Então gire o parafuso ajustador no sentido horário mais ¼ de volta.

REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA
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parar de girar, libere imediatamente o acelerador para reduzir a rotação do motor, afaste a 
máquina da grama, pressione novamente o acelerador e deixe girar a cabeça de corte para dar 
continuidade ao trabalho.
• Pare o motor para remover grama ou resíduos como fios ou cordões que se prenderam em 
torno da cabeça de corte. Depois de remover todo o material dê partida novamente ao motor 
para reiniciar o corte.

Tipos de corte

Aparar
É colocar o aparador cuidadosamente no material que deseja cortar.
Incline ligeiramente a cabeça do fio para direcionar os detritos para longe de você, inclusive 
quando estiver cortando próximo a uma barreira, como uma cerca, parede ou árvore. Não 
sobrecarregue o fio na barreira, mova lentamente a cabeça do fio até que a grama seja cortada.
Quando cortar próximo a cerca de arame, tenha cuidado para cortar até imediatamente antes 
do arame. Se avançar com o acessório de corte sobre o arame, o fio de Nylon pode se enroscar 
com ele.
A ação de aparar pode ser executada cortando-se as hastes das ervas daninhas por etapas. Use 
a extremidade do fio para fazer a poda das ervas daninhas uma de cada vez. Posicione o fio de 
Nylon na base da erva daninha, pois ela pode se enrolar na cabeça de corte.

Ceifar
É o ato de cortar grandes áreas gramadas varrendo ou oscilando o aparador em forma de arco.
Use movimento suave e lento. Não tente golpear ou dividir a grama.
Incline a cabeça do fio para direcionar os fragmentos para longe de você no movimento de ceifar.
Em seguida retorne sem ceifar a grama em outro movimento.
Se estiver bem protegido pode ceifar em ambas as direções, caso não se importe com 
arremessos de fragmentos eu sua direção.

Raspar e limpar
Raspar é remover a camada superior do solo, deixando-o limpo.
Limpar é remover a grama de uma calçada ou entrada aonde ela avançou.
Ambos são realizados com a cabeça do fio em ângulo bem inclinado, em uma posição em que 
os fragmentos não sejam direcionados em direção ao operador.

MANUTENÇÃO
Limpeza do filtro de ar

NOTA
Se o filtro estiver excessivamente sujo ou não mais 
se ajustar adequadamente, substitua-o.

Peças:
1. Tampa do purificador de ar
2. Filtro de ar: feltro (T-230 e DC-230) e esponja (C-230)

Primeiramente, feche o afogador, afrouxe o Knob e retire a tampa do purificador de ar, em 
seguida o elemento filtrante.
Escove a sujeira do filtrou lave-o de um modo adequado (C-230 – esponja). Seque-o 
completamente antes da instalação.
Escove a sujeira do filtro ou limpe com ar comprimido (T-230 e DC-230 – feltro).
Reinstale o filtro de ar e o purificador e depois aperte o Knob.

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 excessivamente 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, certifique-se 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.

REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA
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Observações
A cabeça do fio de Nylon ou lâmina giram no sentido anti-horário. A faca está posicionada no 
lado direito da proteção.
Não apare próximo a veículos ou pedestres. Quando precisar operar o equipamento em locais 
com trânsito de pessoas ou veículos ou mesmo numa rodovia, utilize velocidade de corte 
reduzida, usando configuração de acionamento parcial.

OPERAÇÃO
Partida com o motor quente

NOTA
Se o motor não partir após quatro (4) tentativas, use o procedimento de partida a frio.

Coloque o botão de ignição na posição iniciar (I).
Posicione o afogador na indicação aberto (     ).
Se o tanque não estiver vazio, puxe o controle de partida. Se estiver vazio, então, depois que 
abastecer, pressione a bomba de purga até que o combustível esteja visível no tubo de retorno 
de combustível. 
Puxe a partida.

Parar o motor

            ATENÇÃO
Se o motor não parar, feche o afogador para interromper seu funcionamento. Peça à Assistência 
Técnica Brudden para inspecionar e reparar o botão de ignição antes de usar a unidade.

Peças:
1. Gatilho do acelerador
2. Botão de ignição

3. Tampa da vela de ignição
4. Vela de ignição

Libere o gatilho acionador e deixe o motor entrar em marcha 
lenta.
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.

REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA
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IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇASOPERAÇÃO

Partida com o motor frio

             ATENÇÃO
Quando o motor der a partida, o acessório de corte pode girar, mesmo com o gatilho do 
acelerador na posição de baixa rotação.
Quando o motor der a partida, confirme se há vibração ou ruído irregular. Se houver, peça ao 
revendedor que faça o reparo.

Controle de partida

NOTA
Verifique a existência de porcas e parafusos soltos na unidade antes de dar a partida.
Limpe os resíduos da área de trabalho antes de começar a operação.
Segure com firmeza a unidade sobre o solo.
Ao puxar a partida, faça pequenos movimentos, de 1/2 a 2/3 do comprimento do cordão.
Não permite que o cordão da partida fique pressionado contra a estrutura.

Peças:
1. Botão de ignição
2. Gatilho acionador
3. Bomba de purga
4. Tubo de retorno do combustível
5. Alavanca do afogador

Certifique-se de que o acessório de corte não esteja em contato com o solo quando for dar a 
partida.
Coloque o botão de ignição na posição iniciar (I).
Pressione a bomba de purga até que o combustível esteja visível no tubo de retorno de 
combustível. 
Posicione a alavanca do afogador na indicação fechado (      )
Puxe a partida até ouvir o som do motor partindo.
Posicione o afogador na indicação aberto (    )
Dê nova partida no motor e aguarde que ele aqueça.

Manopla
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MONTAGEM

Instalação do eixo da transmissão
• Coloque o motor posicionado para cima 
sobre uma superfície plana.
• Afrouxe o parafuso na conexão entre o 
motor e o tubo externo.
• Cuidadosamente encaixe o tubo no 
motor, certificando-se de que o eixo de 
transmissão de energia esteja acoplado corretamente.
• Gire a estrutura do eixo de transmissão até que a estrutura fique alinhada com o motor.
• Aperte o parafuso para prender o conjunto do eixo da transmissão.

Instalação do cabo em “U”

            CUIDADO
Instale o guidão de modo que ele não oculte nenhum adesivo 
de segurança.
• Use a chave Allen de 4mm para retirar a tampa inferior, 
guardando os parafusos do suporte do guidão.
• Monte novamente a tampa inferior no suporte do guidão na 
ordem inversa da desmontagem.
• Posicione o guidão de forma a gerar conforte para o operador.
• Aperte firmemente os dois parafusos que prendem a tampa inferior.
• Dirija o tubo ondulado do cabo do acelerador ao longo da barra do guidão e do tubo externo.

Instalação do cabo fechado
 
            CUIDADO
Instale o guidão de modo que ele não oculte nenhum adesivo 
de segurança.
• Monte o cabo (de controle) fechado e o suporte do controle 
(abraçadeira) no conjunto do eixo de transmissão.
• Posicione o guidão de forma a gerar conforte para o operador 
e aperte os parafusos (M5x35).

Instalação do cabo do acelerador

MONTAGEM
• 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 pets;
• Compre gasolina em quantidade suficiente para o tempo de trabalho;
• Nunca reutilize combustível misturado anteriormente. Use sempre gasolina nova e faça a 
mistura no momento em que anteceder o uso da máquina.
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            CUIDADO
Complete a montagem, ajuste a folga da extremidade do fio na 
lateral do carburador para 1 a 2mm.

O cabo do acelerador é fornecido na embalagem desmontado 
do motor. Monte o cabo ao carburador conforme orientação 
abaixo:
• Retire a tampa da vela de ignição, em seguida afrouxe o knob.
• Levante a cobertura do cilindro um pouco abaixo do silenciador, 
depois levante a tampa do cilindro.
• Observe que o fio terra (preto com um anel ajustado na 
extremidade) está localizado entre as duas porcas de ajuste 
do cabo.
• Conecte a extremidade em forma de “S” do cabo do acelerador 
no encaixe sobre o carburador.
• Gire as porcas de ajuste do cabo até que o cabo do acelerador 
se encaixe na fenda da cobertura do ventilador.
• Certifique-se de que o fio terra da ignição fique localizado no lado de trás da fenda.
• Em seguida encaixe o conector macho do fio de parada (preto) na conexão fêmea do fio de 
ignição (vermelho) preso no motor.
• Aperte as duas porcas de ajuste do cabo do acelerador.
• Reinstale a tampa do cilindro e aperte o knob.
• Reinstale a tampa da vela de ignição.

Instalação da placa de proteção (C-230 para operação com lâmina)

Peças:
1. Suporte
2. Tubo externo
3. Proteção
4. Dois espaçadores
5. Suporte da proteção
6. Quatro parafusos (M5x45)

Coloque a proteção entre o tubo externo e o suporte com um espaçador.

MONTAGEMMONTAGEM

Peças:
1. Retentor inferior da lâmina
2. Ferramenta de travamento (chave Allen de 4mm)
3. Eixo de saída
4. Sentido para soltar a porca
5. Porca
6. Copo
7. Cabeça do fio de Nylon

Alinhe o furo de travamento no retentor da lâmina com a fenda na borda de transmissão angular 
e insira a ferramenta de travamento.
A porca tem uma rosca esquerda e pode ser retirada girando-a no sentido horário.
Retire o copo.
Monte a cabeça da linha no eixo de saída girando-a no sentido anti-horário até que a cabeça 
fique apertada contra o retentor da lâmina.
Retire a ferramenta de travamento.

            ATENÇÃO
Nunca trabalhe com o equipamento sem a capa protetora de corte, pois a mesma é que promove 
o corte no comprimento adequado do fio de nylon. O comprimento máximo de trabalho do fio 
de nylon é de 17 cm, ou seja, a ponta de um deve alcançar a saída do outro. Nunca trabalhe 
com o comprimento acima do recomendado, pois o equipamento trabalhará com sobrecarga 
e causará danos à embreagem. O uso fora do recomendado ocasionará perda de garantia do 
equipamento.

Combustível

NOTA
Tempo para armazenamento do combustível. Não misture mais combustível 
do que o necessário para uso dentro de um prazo de 30 dias. Não misture 
diretamente no tanque de combustível.

Sempre utilize gasolina comum;
Óleo 2 tempos: Existem dois padrões diferentes de formulação: Mineral e 
Semissintético.
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MONTAGEM

Encaixe um espaçador e o suporte do protetor no tubo externo e aperte levemente com os 4 
parafusos M5x45.
Aperte firmemente os 4 parafusos.

Instalação da lâmina

           PERIGO
Se forem usados porcas e copos gastos, a lâmina poderá ficar frouxa. Substitua-os por novos. 

           CUIDADO
Aperte o eixo de saída usando o dispositivo de travamento de forma segura a fim de evitar a 
rotação do eixo de saída quando a lâmina de corte for montada. Isso evitará que a porca de 
fechamento da lâmina de corte não esteja suficientemente apertada.
Use luvas para reduzir o risco de acidentes causados pelo contato com a lâmina.

NOTA
Verifique se o dispositivo de travamento está completamente encaixado para evitar que o eixo 
de saída gire.

• Inspecione as lâminas antes da instalação.
• Verifique se estão afiadas. Lâminas cegas aumentam o risco de 
reação de retorno da lâmina.
• Pequenas trincas podem se transformar em fraturas, provocando 
desprendimento de pedaços da lâmina durante a operação. Descarte 

as lâminas com quaisquer evidências de rachaduras.

Peças:
1. Ferramenta de travamento (chave Allen de 4 mm)
2. Eixo de saída
3. Porca
4. Copo
5. Retentor inferior da lâmina
6. Retentor da lâmina
7. Lâmina
8. Chave de encaixe
9. Direção do aperto

MONTAGEM
Use uma ferramenta de travamento para evitar que o eixo de saída fique girando durante a 
instalação da lâmina. Retire a porca (rosca esquerda - gire no sentido horário), o copo e o 
retentor inferior da lâmina.
Instale o retentor da lâmina, a lâmina, o retentor inferior da lâmina, o copo e aperte a porca 
manualmente.
Aperte a porca (gire no sentido anti-horário) usando uma chave de encaixe.
Se for evidenciado algum desgaste na porca, no copo ou nos retentores, substitua a peça por 
uma nova.
Retire a ferramenta de travamento.

Instalação da placa de proteção (C-230 para operação com fio de Nylon)

            ATENÇÃO
A faca de corte da proteção contra resíduos possui bordas afiadas. Evite-o ao instalar ou retirar 
a cabeça do fio.

NOTA
Certifique-se de que a placa de defesa esteja completamente encaixada no receptor de encaixe.

Peças:
1. Proteção
2. Placa de proteção
3. Parafuso

Prenda a placa de defesa na proteção.
Aperte o parafuso.

Instalação da cabeça do fio de Nylon

            CUIDADO
Aperte o eixo de saída usando o dispositivo de travamento de forma segura a fim de evitar a 
possibilidade de rotação do eixo de saída na montagem da cabeça do fio de Nylon.


