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BE-415 GII 
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MANUAL DE INSTRUÇÕES 
Leia atentamente este manual antes de utilizar este equipamento. 

Guarde este manual para consulta e referência futura. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Caros usuários: 

Muito obrigado por adquirir nosso cortador elétrico de grama. Antes de usar, leia este manual 

cuidadosamente para conhecer o funcionamento do equipamento, suas especificações, as 

manutenções rotineiras e garantir sua utilização de forma correta e segura. Este manual deve ser 

guardado para consulta futuras. Sempre inclua este manual ao transferir ou emprestar esta máquina. 

Se necessário, explique completamente este manual ao receptor, para não danificar a máquina e 

evitar acidentes devido à operação incorreta. A Brudden está em constante processo de melhoria dos 

seus produtos e é possível que especificações e detalhes da sua máquina não concordem plenamente 

com este manual. 

É reservado à Brudden Equipamentos o direito de fazer alterações no produto e no presente manual 

sem aviso prévio. 

Nós não fornecemos apenas um produto de alta qualidade, mas também proporcionamos o melhor 

serviço de pós-venda. Adquira produtos Brudden e utilize-os sem preocupações. 

Este equipamento foi projetado e construído para uso profissional, oferecendo: 

➢ Alto desempenho; 

➢ Conforto; 

➢ Segurança; 

➢ Excelente durabilidade; 

➢ Alta potência; 

➢ Baixo peso; 

➢ Baixo consumo de eletricidade. 

 

Obrigado novamente por ter escolhido nossos produtos. 

Nota: as ilustrações e as especificações deste manual estão em acordo com os requisitos 
normativos do Brasil e estão sujeitas a alterações, sem aviso prévio, pelo fabricante. 

 
Aviso: todos os direitos reservados. Quaisquer organizações ou pessoas não tem o 
direito de usar, copiar ou reimprimir partes ou totalidade do manual sem permissão e 
autorização definidas pela Brudden Equipamentos Ltda. 

 
 
Em caso de dúvida sobre nosso produto entre em contato com um de nossos revendedores e 
Assistências Técnicas Autorizadas através do site www.brudden.com.br ou diretamente na fábrica 
através do 0800 424 5000. 
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2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Modelo CW-100 

Peso 15,4 kg 

Tensão elétrica Monofásico 127 V ou 220 V 

Potência 1300 W (1,0 cv) 

Largura de corte 31 cm 

Altura de corte 2 a 7 cm 

Posições de corte 7 

Consumo 1,3 kW/h 

Certificação INMETRO – Portaria 371/2009 

Obs.: estas informações podem ser alteradas sem aviso prévio. 

 

Modelo BE-415 

Peso 21,4 kg 

Tensão elétrica Monofásico 127 V ou 220 V 

Potência 1800 W (1,5 cv) 

Largura de corte 37,5 cm 

Altura de corte 1 a 9 cm 

Posições de corte 7 

Consumo 1,8 kW/h 

Certificação INMETRO – Portaria 371/2009 

Obs.: estas informações podem ser alteradas sem aviso prévio. 

 

Modelo CE-200 

Peso 32,4 kg 

Tensão elétrica Monofásico 127 V ou 220 V 

Potência 2500 W (2,0 cv) 

Largura de corte 44,5 cm 

Altura de corte 2 a 11 cm 

Posições de corte 5 

Consumo 2,5 kW/h 

Certificação INMETRO – Portaria 371/2009 

Obs.: estas informações podem ser alteradas sem aviso prévio. 
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3. SIMBOLOGIA 

 

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

 

Atenção! Este símbolo acompanhado para palavra “ATENÇÃO” chama a atenção para 
um ato ou condição que possa trazer riscos ao operador ou pessoas ao redor. 

 

Cuidado! Este símbolo acompanhado para palavra “CUIDADO” chama a atenção para 
um ato ou condição de possível perigo ao operador ou de pessoas ao redor. 
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4. SEGURANÇA 

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 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.  

 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.  

 Nunca faça qualquer tipo de alteração no equipamento; 

 Sempre utilize peças originais; 

 Nunca efetue ajustes enquanto a máquina estiver em funcionamento. Sempre faça ajustes com a 

unidade desligada e em uma superfície plana e limpa.  

 Não use a máquina se ela estiver danificada ou mal ajustada.  

 Nunca remova as proteções da máquina, pois podem provocar ferimentos graves ao operador e 

pessoas próximas ou mesmo dano na máquina. 

 Comece posicionando o sistema de corte em uma área livre.  

 Inspecione a área a ser cortada e remova todos os detritos que possam se enroscar no sistema de 

corte. Também remova quaisquer objetos que provoquem contragolpe durante o corte.  

 Segure sempre a unidade com os dedos e polegares envolvendo as empunhaduras.  

 Mantenha as crianças afastadas. Os espectadores devem ser mantidos a uma distância segura 

de, pelo menos, 15 metros. 

 Não use esta unidade para quaisquer trabalhos que não sejam para o qual se destina, conforme 

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 sistema de corte enquanto a unidade está em uso.  

 Não utilize o equipamento quando estiver cansado, doente ou sob a influência de medicamentos, 

drogas ou álcool.  
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 Use lâminas de corte livres de danos. Se uma pedra ou qualquer outro obstáculo é atingido, parar 

o motor e verifique o sistema de corte. Lâmina de corte quebrada, trincada ou girando torta nunca 

deve ser usada.  

 Garanta um desempenho seguro e adequado de sua máquina. Todos os acessórios estão 

disponíveis no seu revendedor Brudden. A utilização de quaisquer outros acessórios não 

recomendados pode causar perigo potencial, ferimentos para o usuário, danos à máquina, além 

do risco de anular a garantia.  

 Limpe a máquina completamente. 

 Quando for 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 sistema de corte quando o motor estiver funcionando. 

 O motor deve ser desligado quando a máquina for movida entre as áreas de trabalho.  

 Tenha cuidado para não bater o sistema 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.  

 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 acionamento 

imediatamente. 

 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 

cabo elétrico da tomada.  

 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. 

 Todo serviço de reparo deve ser feito somente por técnicos habilitados e autorizados. Nunca tente 

realizar mudanças não autorizadas. 
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5. VISTA GERAL DO PRODUTO 

 

 

CW-100 

 

BE-415 

 
CE-200 

Imagens ilustrativas 

 

 

Acompanham as ceifadeiras: 

• Saia de proteção 

• Defletor lateral 

• Conjunto de elementos de fixação 
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6. MONTAGEM 

 

6.1 MONTAGEM DOS CABOS DAS MÁQUINAS (CW-100; BE-415; CE-200) 

 

1º) Retire a máquina da embalagem; 

2º) Fixar a parte inferior do cabo utilizando: 

4 parafusos M8 (A-6) 

4 arruelas de pressão Ø8 mm (A-2) 

4 porcas M8 (A-7)  

A parte plana do cabo deve ser 

posicionada pelo lado interno da torre de 

fixação. 

Obs.: 2 parafusos, 2 arruelas de pressão 

e 2 porcas já estão pré-montadas na 

máquina. 

 

Montagem do cabo inferior 

 

3º) Fixar a parte superior do cabo (item 5 da imagem) utilizando o knob (A-5 – item 8 da imagem), 

parafuso francês (A-1 – item 6 da imagem), arruela lisa Ø8,4 mm (A-3 – item 7 da imagem) e 

arruela de pressão Ø8 mm (A-2 – item 3 da imagem).  

 

  

Montagem do cabo superior 
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6.2 MONTAGEM DO DEFLETOR LATERAL (CW-100; BE-415; CE-200) 

 

1º) Fixar o defletor utilizando: 

parafusos M5 (A-13 – item 1 da imagem) 

porcas M5 (A-4 – item 4 da imagem) 

arruela lisa Ø5,3 mm (A-8 – item 2 da imagem) 

arruela de pressão Ø5 mm (A-12 – item 3 da imagem). 

 

Defletor lateral 

 

6.3 MONTAGEM DA SAIA DE PROTEÇÃO (CW-100; BE-415; CE-200) 

 

1º) Fixar a saia de proteção (item 2 da imagem) utilizando 

parafusos M6 (A-10 – item 1 da imagem) 

arruelas Ø6,6 mm (A-9 – item 3 da imagem) 

porcas M6 (A-11 – item 4 da imagem). 

Obs.: a saia deve ser fixada pelo lado interno do chassi. 

 

Saia de proteção 
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7. FUNCIONAMENTO 

 

7.1 REGULAGEM DE ALTURA DAS MÁQUINAS 

 

PARA CE-200 

São 5 posições de corte, com sistema de regulagem de altura que permite regular simultaneamente as 4 rodas 

em uma única operação. Posições de corte: 2,0 – 2,5 – 3,5 – 4,5 – 5,5 cm de altura. 

Para regular a altura, movimente a alavanca do regulador, puxando-a no sentido da roda até o pino trava ficar 

livre e movendo-a para a posição de altura que desejar. 

 

 

 

PARA CW-100 E BE-415 

São 7 posições de corte, com sistema de regulagem de altura que permite regular simultaneamente as 4 rodas 

em uma única operação. Posições de corte: 2,0 – 2,5 – 3,0 – 4,0 – 4,5 – 5,0 – 6,0 cm de altura. 

Para regular a altura, movimente a alavanca do regulador, puxando-a no sentido da roda até o pino trava ficar 

livre e movendo-a para a posição de altura que desejar. 

 

 



12 
 

7.2 OPERAÇÕES ANTES DE LIGAR O PRODUTO 

 

ATENÇÃO!: a lâmina de corte continua girando durante alguns segundos após o motor ser 
desligado. Cuidado! Não coloque mãos ou pés próximos ou no interior do chassi ou so motor. 
 

 Ler atentamente as instruções. Familiarizar-se com os comandos e uso correto do material. 

 Para parar a máquina, basta soltar a alavancas de acionamento. 

 Mantenha o gramado livre de pedras, arames e pedaços de metais ou madeiras, sempre 

inspecione o local onde o equipamento será utilizado. Estes materiais podem ser violentamente 

lançados pela lâmina.  

 Para operação segura do operador, a máquina deve ser alimentada por meio de um dispositivo de 

corrente residual (RCD), com uma corrente de desarme não superior a 30 mA. 

 Certifique-se de que a extensão está de acordo com a tabela a seguir: 

 

Bitola (mm²) 

Tensão 

127 V 220 V 

Comprimento máximo (m) 

2,5 0 30 

4 20 50 

6 30 80 

10 50 140 
 

ATENÇÃO!: o uso de extensão em desacordo com as recomendações da tabela acima, 
pode provocar superaquecimento do motor e da fiação, podendo ocorrer inclusive a queima 
do motor, dano que não é coberto pela garantia. 

 

ATENÇÃO!: o corte de gramados muito altos também pode provocar aquecimento do motor, 
podendo ocasionar a queima do motor, dano não coberto pela garantia. 
 

 

 Antes de operar o equipamento, examine a área de trabalho, certifique-se que conhece o tipo de 

terreno, a inclinação do solo e a existência de objetos rígidos que possam colidir com o acessório 

de corte e prejudicar o equipamento (ex: pedras, arrames, metais ou madeira). 

 Faça uma inspeção visual no produto e atenda todos os procedimentos de segurança e 

manutenção fornecidos neste manual. 

 Não utilize o equipamento sem EPI (Equipamento de Proteção Individual). 

 Não permita presença de curiosos, crianças e animais próximo ao equipamento; caso seja 

necessário a presença de uma outra pessoa próxima do equipamento, esta deve estar também 

protegido com EPI. 

 Nunca faça qualquer tipo de alteração no equipamento; 
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 Utilize sempre peças originais; 

 Tome cuidado com as partes giratórias do equipamento, especialmente com a lâmina de corte, 

não aproximando mãos, pés ou quaisquer outras partes do corpo. 

 Não utilize roupas largas e com cadarços. 

 Não aparar encostas abruptas. 

 Ligar o motor seguindo as instruções e com os pés longe das lâminas. 

 Evite a operação do cortador em grama úmida e nunca corte grama com chuva; 

 Ande, nunca corra. 

 Nunca opere o cortador sem os dispositivos de proteção (saia de proteção e defletor lateral). 

 Quando estiver cortando a grama, mantenha o cabo de alimentação na retaguarda do cortador. 

 Nunca levante ou carregue o cortador enquanto o motor estiver funcionando. 

 O sentido de rotação da lâmina de corte é horário. 

 

7.3 FIXAÇÃO DA LÂMINA DE CORTE 

 

A lâmina é fabricada em aço especial e tratada termicamente sob rigoroso controle de qualidade, 

proporcionando uma excelente resistência ao desgaste. 

O sistema de fixação da lâmina por fricção evita sobrecarga no motor em caso de impactos durante o 

corte, evitando a quebra da lâmina e danos no motor. 
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7.4 LIGAR E DESLIGAR A MÁQUINA 

 

Para evitar que o cortador seja ligado acidentalmente, as máquinas possuem um sistema de 

segurança que necessita o uso das duas mãos. Para ligar, pressione o botão vermelho (1) e em 

seguida puxe a alavanca de segurança (2) junto ao cabo. 

O motor funciona somente enquanto a alavanca de segurança (2) estiver encostada junto ao cabo do 

cortador, desligando automaticamente quando esta é solta. 

 

  

 

7.5 CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO 

 

 Não inicie o trabalho com a máquina “afundada” no gramado. Ligue o motor com a lâmina livre e 

aguarde até o motor atingir a rotação ideal. 

 Ao cortar a grama, empurre o cortador em uma velocidade que não deixe o motor perder rotação. 

Corte a grama sempre no mesmo sentido. 

 Quando a grama estiver muito alta, regule na altura máxima inicialmente, passando para a altura 

desejada no segundo corte. Isso evitará sobrecarga no motor. 

 Não permita que pessoas menores de 16 anos utilizem o cortador. 

 A responsabilidade do operador na área de trabalho do cortador também inclui terceiros. 

 Limpe o cortador após utilizá-lo, retirando os resíduos de grama e pó, guarde-o em um lugar limpo 

e seco. 

 Ao ocorrer algum impacto brusco na lâmina, inspecione imediatamente e se houve danos, 

substituí-la antes de utilizar novamente a máquina. 

 Não ultrapasse a inclinação de 20 graus para a operação em uso contínuo, nunca vire a máquina 

de lado ou de cabeça para baixo. 
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8. MANUTENÇÃO 

 

8.1 MANUTENÇÕES DIÁRIAS 

 

Atenção! Limpeza do equipamento, bem como as manutenções mencionadas neste 
manual, são consideradas de manutenção básica e periódica do equipamento e não são 
cobertos pela garantia.  
 
Atenção! Os danos mecânicos que acontecerem por falta de execução das manutenções 
básicas aqui descritas, não conferem direito de reposição em garantia. 
 

Manter as porcas, pinos e parafusos apertados para se certificar de que o equipamento está em boas 

condições de funcionamento. 

Verificar frequentemente o estado de uso ou deterioração do coletor de grama. 

Substituir os elementos gastos ou danificados. 

 

8.2 AFIAÇÃO E BALANCEAMENTO DA LÂMINA 

 

Sempre antes de cada uso, verifique se a lâmina de corte está bem fixada. Inspecione inicialmente a 

lâmina de corte, verificando se não está danificada ou não está afiada. 

Afiar e balancear a lâmina a cada 50 horas ou antes do início da temporada de corte. Para tal siga as 

instruções a seguir: 

• Durante o trabalho de afiação, manter igual a largura das duas pontas e o comprimento do 

corte; 

• Após afiar, colocar um tubo redondo no furo da lâmina e posicioná-la na horizontal. Se a lâmina 

permanecer na horizontal, significa que está balanceada. Se ela se movimentar, remova 

material da ponta que descer e teste-a novamente; 

 

• Se necessário troque a lâmina e as demais peças do conjunto para preservar o balanceamento; 

• Durante a montagem da lâmina, observar o sentido correto de rotação e a ordem correta dos 

elementos. Uma montagem incorreta pode provocar a perda total do motor. 
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8.3 LÂMINAS DE CORTE 

 

• A lâmina de corte utiliza aço especial com têmpera total, com isso tem uma durabilidade maior. 

• Utilize luvas adequadas durante a montagem e desmontagem da lâmina. 

• Utilize somente lâminas com a marca Brudden. 

• A lâmina deve estar sempre bem afiada para conseguir um corte perfeito. 

• Quando o cortador de grama estiver vibrando, pare imediatamente e desligue-o, retirando o plugue 

da tomada e: 

o Desaperte o parafuso; 

o Remova a lâmina de corte; 

o Coloque um tubo redondo no orifício da lâmina e verifique se a lâmina está em equilíbrio, 

caso contrário efetue o balanceamento através da reafiação da região de corte até que a 

retirada do material equilibre novamente a lâmina. Caso não consiga, leve a uma 

Assistência Técnica Brudden ou troque a lâmina. 

• Recoloque a lâmina no disco, observando o sentido de corte, com o mesmo sentido de giro do 

motor. 

 

 

9. TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 

 

Mantenha o equipamento seguro e bem fixo durante o transporte para evitar danos e acidentes. 

Antes de armazenar o equipamento, seguir as orientações abaixo: 

➢ Limpe bem todas as partes; 

➢ Se houver alguma peça solta ou danificada, repare antes de guardar a máquina. 

➢ Armazene o equipamento em lugar livre de poeira; 

➢ Mantenha o equipamento num local livre de umidade. 
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10. TERMO DE GARANTIA 

 

TERMOS DE GARANTIA LIMITADA 

A Brudden Equipamento 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 DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU DE MATÉRIA 

PRIMA, obedecidas a seguintes regras: 

PERÍODO DE GARANTIA 

1 (um) ano, já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art.26, ll) de 90 dias, a 

partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao primeiro proprietário. 

CONDIÇÕES DA GARANTIA 

A Garantia será prestada pela Brudden, GRATUITAMENTE, desde que as peças e componentes 

apresentem DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU DE MATÉRIA PRIMA, após análise conclusiva. O 

equipamento deverá ter a NOTA FISCAL. Caso haja necessidade de manutenção, a nota fiscal deverá 

ser apresentada para o serviço autorizado. 

NOTA: A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS SÓ SERÁ FEITA CASO O DEFEITO 

NÃO POSSA SER SANADO PELA SIMPLES TROCA DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO. 

PERDA DO DIREITO DE GARANTIA 

A ocorrência de quaisquer dos fatos abaixo citados, determinará o cancelamento automático e a perda 

da garantia: 

• Utilização do equipamento em desacordo com as recomendações técnicas do Manual de 

instruções como: abusos, negligências, 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; 

• Defeitos causados pela falta de limpeza periódica; 

• Alteração do equipamento ou de qualquer característica do projeto original; 

• Uso da tensão elétrica não especificada; 

• Perda da nota fiscal de compra; 

ITENS NÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA 

• Peças que apresentam desgaste ou fadiga pelo uso normal, SALVO SE CONSEQUÊNCIAS DE 

DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU DE MATÉRIA PRIMA; 

• Peças consideradas de Manutenção Normal tais como: componentes de borracha, acessórios de 

corte, etc. 

• Limpeza e manutenções básicas do equipamento; 

• Defeitos decorrentes de acidentes; 

• Danos de natureza pessoal ou material do usuário, proprietário ou terceiros; 

• Deslocamentos e mobilização de pessoas e veículos; 

• Deslocamento e fretes dos equipamentos, peças e componentes. 
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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; 

• MESMO DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA, É DE RESPONSABILIDADE DO 

PROPRIETÁRIO LEVAR O EQUIPAMENTO COM TODOS SEUS ACESSÓRIOS AO SERVIÇO 

AUTORIZADO DE SUA PREFERÊNCIA CASO NECESSITE DE ALGUM TIPO DE REPARO; 

• 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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BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA. 
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www.brudden.com.br – 0800 424 5000 
 

8504409 – Fevereiro/2021 


