
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Brudden

FÁBRICA:

Avenida Industrial, 700 - Distr. Industrial - 

PABX (0**14) 3405-5000 - Fax (0**14) 3405-5035.

E-mail: brudden@brudden.com.br

C.P. 11 - 17580-000 - Pompéia - SP

R
ev

is
ão

 -
 M

ai
o 

de
 2

01
3 

- 
85

03
74

6

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ROÇADEIRA COSTAL

BP-35

PARA SUA PRÓPRIA SEGURANÇA, LEIA ESTE MANUAL DE

INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR ESTE PRODUTO.

Sempre use proteção para os olhos quando estiver operando esta máquina. 

Não use a máquina sem o escapamento. O fabricante não se responsabiliza 

por fogo se usada sem proteção do escapamento.

!

ATENÇÃO:
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INTRODUÇÃO

A Roçadeira BP-35 foi desenhada e construída para oferecer:

— Alto desempenho

— Conforto

— Segurança

— Excelente durabilidade

Seu motor foi projetado exclusivamente para uso em roçadeira e apresenta:

— Alta potência

— Baixo peso

— Baixo consumo de combustível
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IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

Lâmina

Caixa de

engrenagens

Proteção

da lâmina

Extensor

Alça

Gatilho do

acelerador

Botão de

parada

Conjunto

acelerador

Flexível

Carburador

Vela

Tanque

Cobertura

Silênciador

05

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO BP-35

Transmissão

Redução de engrenagem

Faixa de operação

Sentido da rotação

Peso líquido — Motor

Peso líquido — Extensor

Dimensões do motor

Comprimento do extensor

Modelo

Tipo

Diâmetro/curso do pistão

Cilindro

Potência

Capacidade do tanque

Ignição

Carburador

Refrigeração

Silenciador

Vela de ignição

Partida

Parada

Filtro de ar

COMPONENTES

ACESSÓRIOS

MOTOR

Embreagem centrífuga, cabo flexível,

1.235

4.500 a 7.000 rpm

Para a esquerda

6,0 kg (sem cintas, combustível)

3,3 kg (sem lâmina, proteção)

320 mm x 300 mm x 410 mm

2,36 mm

SK35F

2 tempos, refrigerado a ar

36 mm x 33 mm

33,6 x 2,1 pol.³

2,0 HP / 7.500 rpm

1,21

Electrônica

Bóia

Ar forçado

Tom baixo

Champion CJ-8 - NGK BM6A

Partida retrátil

Botão de parada

Seco

JOGO DE CHAVES

MISTURADOR DE COMBUSTÍVEL

LÂMINA 3 FACAS x 2 x 300 mm

CORTADOR DE FIO DE NYLON

engrenagem cônica espiral.

ATENÇÃO: Sempre use proteção para os olhos quando usar esta máquina.

EXISTE UM DISCO ESPECIAL PARA CORTE DE ÁRVORE, 

CONSULTE O MANUAL.
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TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA., garante o equipamento SHINDAIWA 

deste 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 as seguintes regras:

PERÍODO DE GARANTIA:

A) USO HOBBY/PESSOAL/DOMÉSTICO:  6 (seis) meses.

B) USO SEMI PROFISSIONAL: 6 (seis) meses.

C) USO PROFISSIONAL: 3 (três) meses.

VALIDADE:

* A partir da data de emissão da Nota Fiscal e do COMPROVANTE DE 

GARANTIA LIMITADA.

* 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 de equipamento sem filtro de ar;

* Mistura de combustível imprópria;

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

* Preenchimento incorreto ou incompleto do Comprovante de Garantia 

Limitada.

* Utilização do equipamento com lâmina faca reta.
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ITENS EXCLUÍDOS DA GARANTIA:

* Peças que apresentem desgaste ou fadiga pelo uso normal, SALVO SE 

CONSEQÜÊNCIAS DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU DE MATÉRIA-

PRlMA;

* Peças consideradas de Manutenção Normal tais como: Filtro de Ar, 

Componentes de Borracha do Sistema de Alimentação de Combustível, Corda 

de Partida, Velas, etc.;

* Defeitos decorrentes de acidentes;

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

* Deslocamento e fretes dos equipamentos, peças e componentes;

* Deslocamento e imobilização de pessoal.

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 NO PRAZO DE 

GARANTIA;

* Somente a SHINDAIWA 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 (0**14) 3405-5000 - Ramais 5008/5009.
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INSTALAÇÃO DO FLEXÍVEL

—Retire o parafuso do cabo e instale o cabo 

flexível. Preste atenção para instalar o lado 

com a vedação. Aperte o parafuso.

Obs.: O conjunto do extensor não pode 

ficar fixo, isto é, ele deve girar.

—Passar o flexível através da capa do cabo.

—Conectar o flexível ao motor.

Obs.: O pino de trava não precisa ser 

puxado para instalar o flexível. Para 

facilitar a montagem alinhe os quadrados 

do eixo flexível e do engate no interior do 

acoplamento.

MONTAGEM DA ALÇA

A alça é desmontada para embarque.

Monte-a da seguinte forma:

—Solte os quatro parafusos da braçadeira da 

alça.

—Monte a alça na parte superior do extensor 

e aperte os parafusos da braçadeira.

MONTAGEM

Parafuso

Cabo

Flexível

Eixo flexível

Capa do cabo

Motor

Alça

Extensor

Guia do Cabo

Engate do cabo

Encaixe da Guia

Gatilho

Cabo do acelerador

Parafusos

Cabo traseiro

Acelerador
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MONTAGEM DO CABO DO 

ACELERADOR

—Solte os dois parafusos que 

prendem o gatilho do acelerador 

ao extensor.

—Empurre o gatilho em direção a 

alça.

—Passe o cabo do acelerador pelo 

orifício do cabo traseiro.

—Coloque o engate do cabo no 

acelerador.

—Encaixe a guia no cabo como 

mostra a figura.

—Gire o acelerador para o interior 

do gatilho e coloque a guia no 

encaixe.

—Empurre e encoste o gatilho no 

cabo traseiro.

—Aperte os parafusos do gatilho.

MONTAGEM
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ACELERAÇÃO ESCASSA

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO

Sistema de combustível

entupido

Entrada de ar falsa

1- Filtro de combustível entupido.

2- Filtro de ar entupido.

3- Marcha lenta muito baixa.

4- Carburador entupido.

1- Carburador solto.

2- Vedações ou retentor do girabre-

quim danificado.

1- Limpe ou troque.

2- Limpe o filtro.

3- Aumente a rotação da marcha 

lenta.

4- Limpe o carburador.

1- Apertar.

2- Trocar.

MOTOR  SEM POTÊNCIA

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO

Entupimentos

Super aquecimento

Ruído do motor

1- Filtro de ar entupido.

2-Acumulação de carvão no 

silenciador.

3- Entrada de ar no conector da 

mangueira de combustível.

4-Passagem / tubulação de 

combustível entupido.

1- Proporção errada de gasolina/ 

óleo.

2- Acumulação de carvão no pistão.

3- Defletor de ar do ventilador e 

aletas do cilindro entupidas com 

terra e sujeira.

4-Operador forçando muito a 

máquina.

5- Lâmina sem corte.

1- Super aquecimento do cilindro.

2- Mistura de combustível errada.

3- Acumulação de carvão na câmara 

de combustão.

1- Limpar.

2- Limpar.

3- Apertar o conector.

4- Limpar.

1- Troque pela mistura certa de 

25:1.

2- Limpe o pistão.

3- Limpe o defletor e aletas.

4- Opere da maneira correta, não 

sobrecarregar a máquina.

5- Afiar a lâmina.

1- Regule o carburador e limpe as 

aletas de refrigeração.

2- Troque por mistura correta.

3- Limpe a câmara de combustão.
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PARADA INDEVIDA DO MOTOR DURANTE O USO

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO

Motor desliga

repentinamente

Outros

1- Fio da vela de ignição solto.

2- O motor funde.

3- Curto circuito da vela de ignição 

devido a acumulação de carvão.

4- Falha no sistema de ignição.

1- Tanque de combustível vazio.

2- Carburador entupido.

3- Tanque de combustível entupido.

4- Água no combustível.

1- Troque.

2- Conserte ou troque todas as 

peças.

3- Limpe a vela.

4- Desmonte e verifique.

1- Reabasteça.

2- Desmonte e limpe.

3- Desmonte e limpe o suspiro.

4- Troque por combustível limpo.

MÁQUINA EM GERAL

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO

O disco gira com o motor

em marcha lenta

Vibração anormal

1- Mola da embreagem quebrada.

2- Prato de fixação solto.

1- Lâmina mal fixada ou desbalan-

ceada.

2- Eixo cardan e buchas danificadas.

1- Troque.

2- Aperte.

1- Fixar corretamente ou balan-

cear.

2- Troque ambos.

MOTOR FALHANDO

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO

Super aquecimento

Elétrico

Combustível

1- Motor super aquecido.

2- Vela de ignição super aquecido.

3- Excesso de carvão na câmara.

1- Contato ruim do fio terra.

2- Botão de parada com defeito.

1- Excesso de óleo na gasolina.

2- Mistura rica.

3- Dificuldade de regular marcha 

lenta.

1- Funciona à marcha lenta.

2- Limpe e regule a vela para      

0,6 mm.

3- Descarbonizar.

1- Inspecione e corrija.

2- Troque o botão.

1-Abasteça com uma nova 

mistura.

2- Colocar a trava da agulha no 

canal central.

3- Trocar o combustível.
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MONTAGEM

—Ligar os terminais macho e fêmea nos fios 

de igual cor.

- PARA USO COM LAMINA:

- Retirar da bolsa de ferramentas as peças: 

   Abraçadeira; Espaçadores e parafusos Allen;

- Encaixar o protetor entre a placa e o tubo;

- Montar os espaçadores, a abraçadeira, 

   rosquear e apertar os parafusos.

Parafuso allen

Abraçadeira

Espaçador

Espaçador

Placa

Protetor

MONTAGEM DO PROTETOR
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PARA USO COM CORTADOR DE FIO DE NYLON:

 Apertar os ganchos e encaixar o canal da base 

 no protetor.

Obs: Para reutilizar com lamina retire a base.

Caso tenha necessidade de retirar o parafuso

da caixa, o “LIMITADOR de APERTO poderá cair.

Ao montar novamente o parafuso, coloque o 

LIMITADOR na abertura da abraçadeira de aperto.

Atenção: Apertar o parafuso sem o LIMITADOR 

provocará a quebra da caixa de engrenagem.

CUIDADO ! 

Receptor

do gancho

Base

Gancho

Protetor

Contraporca

Arruela lisa

Limitador

aperto

Tubo externo

Parafuso da caixa

MONTAGEM DO PROTETOR (CONTINUAÇÃO)
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INSTRUÇÕES GERAIS

— Utilize a lâmina adequada para cada tipo de trabalho. Para grama e capim 

baixo utilizar lâmina 3 pontas. Para capim colonião, napie e similares utilizar 

lâmina com 8” a 30 dentes. Para corte de galhos e pequenas árvores utilizar 

lâmina de serra. Caso tenha dúvida, consulte nossos revendedores ou um 

assistente técnico autorizado.

— Quando estiver efetuando corte de vegetação leve, nunca operar a máquina 

com o acelerador todo puxado. Nota: Trabalhar por tempo prolongado com o 

acelerador todo puxado, efetuando corte de vegetação leve, provocará 

superaquecimento do motor (o qual o fará fundir), desgaste do eixo cardam e 

das buchas no interior do tubo do sistema de transmissão.

— Puxar todo o acelerador somente quando estiver efetuando cortes pesados 

como: Capim Colonião (Murubu) e Napie que estejam muito alto, corte de 

galhos e pequenas árvores.

— A utilização de lâmina com 3 ou 4 pontas para cort ar capim Colonião (Murubu) 

e Napie que estejam altos, provoca golpes no sistema de transmissão, o qual 

danificará o entalhado do eixo cardan e do tambor da embreagem.

— A lâmina pode cortar em baixas velocidades, mas não se recomenda trabalhar 

nestas condições por tempo prolongado, porque o motor vibrará devido a não 

firmeza de engate da embreagem. Nota: Trabalhar nestas condições por 

tempo prolongado, provocará o desgaste prematuro da embreagem, com o 

atrito gera superaquecimento e trinca a isolação da bobina. Estes danos 

somente ocorrem quando se trabalha com lâmina de serrar cega (sem corte) e 

com o comprimento do fio de nylon acima do recomendado.

— Acelerar o motor de acordo com o esforço de corte do momento em que estiver 

operando a máquina.

— Utilize somente as velas que recomendamos (ver página 21). Velas com 

outras especificações causam danos ao motor. Limpeza da máquina, de 

carburador e descarbonizáção não são cobertos pela garantia.

— Deixar o motor resfriar por mais ou menos 10 minutos antes de reabastecer a 

máquina.

— Transportar a máquina sempre com o motor desligado.

— A fumaça expelida pelo motor em ambiente fechado é prejudicial à saúde.

— Não permitir que alguma pessoa que não tenha instrução ou prática de 

utilização com roçadeira, inicie o trabalho sem acompanhamento.

— Obedeça as instruções de segurança (ver página 20) e de preparo para o 

trabalho (ver página 18) com a finalidade de evitar acidentes pessoais e ou 

danos com a máquina.
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POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES

MOTOR  SEM POTÊNCIA

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO

Vela de ignição

(Não produz faísca)

Sistema de ignição

(Não produz faísca)

Boa compressão,

combustível

suficiente (com faísca)

Combustível suficiente,

compressão fraca

(com faísca)

Falta de combustível no

carburador (com faísca)

1- Eletrodo molhado ou sujo.

2- Depósito de carvão no eletrodo.

3- Isolador rachado.

4-Distância muito grande ou 

pequena entre os eletrodos.

5- Eletrodo queimado.

1- Bobina queimada.

2- Falha no isolamento da bobina.

3- Fio da bobina quebrado.

4- Unidade eletrônica queimada.

1- Seque a vela.

2- Limpe a vela.

3- Troque a vela.

4- Regule a abertura para 0,6 mm.

5- Troque a vela.

1- Troque a bobina.

2- Troque a bobina.

3- Troque o fio da bobina.

4- Troque-a.

1- Retire o combustível puxando a 

corda de arranque. Desligue o 

afogador.

1- Inspecione e troque todas as 

peças gastas.

2- Aperte a vela.

1- Reabasteça.

2- Inspecione e aperte.

3- Limpe e troque o filtro.

4- Vide instruções sobre partida.

5- Limpe o suspiro ou troque-o.

1- Motor afogado.

1- Cilindro, pistão e anéis gastos.

2- Vela de ignição solta.

1- Tanque vazio.

2- Mangueira do combustível solta.

3-Mangueira do combustível 

entupida.

4- Combustível no tanque não chega 

ao carburador.

5- Suspiro do tanque de combustível 

entupido.
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MONTAGEM

—Ligar os terminais macho e fêmea nos fios 

de igual cor.

- PARA USO COM LAMINA:

- Retirar da bolsa de ferramentas as peças: 

   Abraçadeira; Espaçadores e parafusos Allen;

- Encaixar o protetor entre a placa e o tubo;

- Montar os espaçadores, a abraçadeira, 

   rosquear e apertar os parafusos.

Parafuso allen

Abraçadeira

Espaçador

Espaçador

Placa

Protetor

MONTAGEM DO PROTETOR

09

PARA USO COM CORTADOR DE FIO DE NYLON:
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Obs: Para reutilizar com lamina retire a base.
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da caixa, o “LIMITADOR de APERTO poderá cair.

Ao montar novamente o parafuso, coloque o 

LIMITADOR na abertura da abraçadeira de aperto.

Atenção: Apertar o parafuso sem o LIMITADOR 
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do gancho

Base
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Protetor
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Arruela lisa
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MONTAGEM DO PROTETOR (CONTINUAÇÃO)
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MONTAGEM DA LÂMINA

—Soltar e retirar o parafuso com o protetor e o flange (usar chave de vela).

—Montar a lâmina conforme mostram as figuras acima.

NOTA: Quando em funcionamento a lâmina gira em sentido anti-horário.

MONTAGEM

Trava de

segurança

1. Puxar a trava

Lâmina

2. Montar a lâmina

3. Voltar a trava ao centro

11

MONTAGEM (continuação)

— Montar o flange com o rebaixo interno para o lado da lâmina.

— Montar e apertar o parafuso com o protetor.

— A cabeça do parafuso deve ficar sempre alojada no interior do protetor, para 

não entrar em contato direto com o solo ou as ervas em corte.

CUIDADO: Após apertar o parafuso, certifique-se de que o flange esteja 

completamente apoiado na lâmina.

Quando a lâmina não fica bem apoiada entre as flanges, causará 

vibrações na máquina.

Fixação da lâmina

Lâmina

Flange

Protetor

Sentido

de aperto

Chave

Allen

22

— Retire e limpe a vela de ignição. Regule a 

abertura da vela para 0,6 mm. Use somente 

a vela recomendada pela Shindaiwa.

VELA RECOMENDADA

MARCA TIPO

NGK BM6A

CHAMPION CJ8

MANUTENÇÃO A CADA 150 HORAS

- Desmontar o cotovelo, retirar e limpar o 

filtro.

- Montar o filtro e o cotovelo

OBS: Passar óleo ou graxa para montar o 

cotovelo.

ATENÇÃO: Os danos mecânicos que acontecerem por falta de execução das 

manutenções básicas aqui descritas, não conferem direito de 

garantia de reposição das peças afetadas.

0,6 mm

Cotovelo

Passar óleo

ou graxa

Filtro

LIMPEZA DAS ENTRADAS DE AR DO MOTOR

• Com um pincel, limpar a entrada de ar conforme 

mostra a figura.

Cuidado!

Excesso de sujeira entre as aletas do cilindro e a  

entrada de ar provoca o superaquecimento do motor.

MANUTENÇÃO A CADA 25 HORAS.

23

ARMAZENAGEM

Se a máquina ficará parada por vários dias, 

siga as orientações abaixo:

— Esgote todo o combustível do tanque.

— Ligue o motor e deixe funcionar até parar.

— Retirar a mangueira do tanque e drenar o 

combustível conforme mostra a figura.

— Limpe bem todas as partes externas e proteja-as com uma leve camada de 

óleo.

— 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.

Montar a vela.

— Se houver alguma peça solta ou danificada, repare antes de guardar a 

máquina.

— Armazene a roçadeira em lugar livre de pó ou poeira.

Tanque

Clip

Suporte

Tubo

Gasolina

DESCARBONIZAÇÃO:

A cada 150 horas de trabalho, o motor SHINDAIWA deve ser descarbonizado.

Este serviço deve ser efetuado por um Assistente Técnico Autorizado.

ATENÇÃO:

A falta desta manutenção faz com que pedaços de carvão que se soltam, 

quebrem em pequeninos pedaços, e ao passar entre o pistão e o cilindro, causem 

danos nestas peças.
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MONTAGEM DA LÂMINA

—Soltar e retirar o parafuso com o protetor e o flange (usar chave de vela).
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MONTAGEM (continuação)

— Montar o flange com o rebaixo interno para o lado da lâmina.

— Montar e apertar o parafuso com o protetor.

— A cabeça do parafuso deve ficar sempre alojada no interior do protetor, para 

não entrar em contato direto com o solo ou as ervas em corte.

CUIDADO: Após apertar o parafuso, certifique-se de que o flange esteja 

completamente apoiado na lâmina.

Quando a lâmina não fica bem apoiada entre as flanges, causará 

vibrações na máquina.
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Lâmina
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de aperto

Chave

Allen

22

— Retire e limpe a vela de ignição. Regule a 

abertura da vela para 0,6 mm. Use somente 

a vela recomendada pela Shindaiwa.

VELA RECOMENDADA

MARCA TIPO

NGK BM6A

CHAMPION CJ8

MANUTENÇÃO A CADA 150 HORAS

- Desmontar o cotovelo, retirar e limpar o 

filtro.

- Montar o filtro e o cotovelo

OBS: Passar óleo ou graxa para montar o 

cotovelo.

ATENÇÃO: Os danos mecânicos que acontecerem por falta de execução das 

manutenções básicas aqui descritas, não conferem direito de 

garantia de reposição das peças afetadas.
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Cotovelo

Passar óleo

ou graxa

Filtro

LIMPEZA DAS ENTRADAS DE AR DO MOTOR

• Com um pincel, limpar a entrada de ar conforme 

mostra a figura.

Cuidado!

Excesso de sujeira entre as aletas do cilindro e a  

entrada de ar provoca o superaquecimento do motor.
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ARMAZENAGEM

Se a máquina ficará parada por vários dias, 

siga as orientações abaixo:

— Esgote todo o combustível do tanque.

— Ligue o motor e deixe funcionar até parar.

— Retirar a mangueira do tanque e drenar o 

combustível conforme mostra a figura.

— Limpe bem todas as partes externas e proteja-as com uma leve camada de 

óleo.

— 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.

Montar a vela.

— Se houver alguma peça solta ou danificada, repare antes de guardar a 

máquina.

— Armazene a roçadeira em lugar livre de pó ou poeira.

Tanque

Clip

Suporte

Tubo

Gasolina

DESCARBONIZAÇÃO:

A cada 150 horas de trabalho, o motor SHINDAIWA deve ser descarbonizado.

Este serviço deve ser efetuado por um Assistente Técnico Autorizado.

ATENÇÃO:

A falta desta manutenção faz com que pedaços de carvão que se soltam, 

quebrem em pequeninos pedaços, e ao passar entre o pistão e o cilindro, causem 

danos nestas peças.
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ACESSÓRIOS DE CORTE

LÂMINA 3 FACAS:

— Para aparar gramados e roçar capim e 

arbustos em geral.

— Possui corte em ambos os lados das 

facas.

NOTA: Quando em funcionamento a lâmina 

gira em sentido anti-horário.

— Após o desgaste do gume de corte, vire a 

lâmina e utilize o 2º lado.

AFIAÇÃO DA LÂMINA:

— Rebaixar as pontas A e o diâmetro B.

Ao executar esta operação deve-se manter todas as alturas com igual medida, 

para manter a lâmina balanceada.

ATENÇÃO: Lâmina desbalanceada causa vibrações.

LÂMINA DE SERRAR:

— Montar a lâmina com o ângulo de 

ataque dos dentes sempre para o lado 

esquerdo.

— Esta lâmina deve ser utilizada 

somente para cortar galhos e pequenas 

árvores.

ATENÇÃO: Não serrar com o lado 

direito da lâmina, porque 

provoca um forte contra 

golpe.

120º

Dente

Afiado

30º

B

A

13

AFIAÇÃO DA SERRA:

—Faça um raio separando os dentes 

com a lima.

—Os dentes devem estar separados.

—Este acessório é indicado para 

aparar gramados de média altura, e 

fazer os acabamentos em geral.

—Para montar o cortador deve-se 

recolocar a Placa B. Rosquear o 

cortador no sentido anti-horário.

—Não é necessário utilizar chave para 

apertar o cortador. Apertar com a mão.

C O M P R I M E N TO M Á X I M O D O 

CORDÃO:

—O comprimento máximo de trabalho 

para o cordão é de 16 cm, ou seja, a 

ponta de um deve alcançar a saída de 

outro.

ATENÇÃO: Nunca trabalhe com o 

compri-mento acima do recomendado 

pois causará danos à embreagem.

Para aumentar ou diminuir 

o comprimento do cordão, puxar o corpo 

do carretel e virar para a direita ou para a 

esquerda.

MONTAGEM DO CORTADOR DE FIO DE NYLON

2,5 a 3 mm

Placa B

A
u
m

e
n
t
a

D
i
m

i
n
u
i

Puxa

Corpo

17 cm

20

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar o trabalho,

retire da área: pedras,

arames, pedaços de metais

ou madeira.

Em dias de muito

calor, não use o

equipamento

por tempo

prolongado.

Assegure-se de que não há

pessoas, ou animais a

menos de 15 metros de

distância.

Não fume quando

estiver trabalhando

com a roçadeira.

Seja

extremamente

cuidadoso ao

trabalhar

em terrenos

acidentado e em

dias de chuva.

Mantenha o protetor da lâmina

corretamente fixado, nunca

trabalhar sem o protetor.

Afaste-o mas não o retire

da máquina.

Se a lâmina entrar em

contato com algum

objeto duro, pare

o motor e verifique

se ocorreu quebra

ou trinca na lâmina.

Tenha muito

cuidado quando

operar a máquina em

terreno com cercas de tela de

arame ou perto de fio elétrico.

Eixo flexível

21

MANUTENÇÃO E AJUSTES

MANUTENÇÃO NORMAL

— Revise as aletas do cilindro e o filtro de ar.

— Reaperte os parafusos e peças soltas.

Periodicamente reaperte os parafusos que fixam o escapamento, o protetor do 

escapamento e o corpo do filtro de ar.

MANUTENÇÃO A CADA 12 HORAS

— Retire o elemento filtrante e lave-o com 

água e sabão. Antes de recolocá-lo, 

umedeça-o levemente com óleo 2 tempos.

— Desconecte o flexível (ver pág. 06).

— Retirar o eixo flexível e engraxar com graxa 

a base de Lítio.

Elemento filtrante

Aperte

periodicamente

— Encha a caixa de engrenagem com 

graxa.

Retire o colar do eixo e encha com graxa 

nova para retirar a graxa velha. Use 

somente o tipo de graxa recomendada (à 

base de Lítio).

Graxa

nova

Graxa

velha

Colar
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar o trabalho,

retire da área: pedras,

arames, pedaços de metais

ou madeira.

Em dias de muito

calor, não use o

equipamento

por tempo

prolongado.

Assegure-se de que não há

pessoas, ou animais a

menos de 15 metros de

distância.

Não fume quando

estiver trabalhando

com a roçadeira.

Seja

extremamente

cuidadoso ao

trabalhar

em terrenos

acidentado e em

dias de chuva.

Mantenha o protetor da lâmina

corretamente fixado, nunca

trabalhar sem o protetor.

Afaste-o mas não o retire

da máquina.

Se a lâmina entrar em

contato com algum

objeto duro, pare

o motor e verifique

se ocorreu quebra

ou trinca na lâmina.

Tenha muito

cuidado quando

operar a máquina em

terreno com cercas de tela de

arame ou perto de fio elétrico.

Eixo flexível
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MANUTENÇÃO E AJUSTES

MANUTENÇÃO NORMAL

— Revise as aletas do cilindro e o filtro de ar.

— Reaperte os parafusos e peças soltas.

Periodicamente reaperte os parafusos que fixam o escapamento, o protetor do 

escapamento e o corpo do filtro de ar.

MANUTENÇÃO A CADA 12 HORAS

— Retire o elemento filtrante e lave-o com 

água e sabão. Antes de recolocá-lo, 

umedeça-o levemente com óleo 2 tempos.

— Desconecte o flexível (ver pág. 06).

— Retirar o eixo flexível e engraxar com graxa 

a base de Lítio.

Elemento filtrante

Aperte

periodicamente

— Encha a caixa de engrenagem com 

graxa.

Retire o colar do eixo e encha com graxa 

nova para retirar a graxa velha. Use 

somente o tipo de graxa recomendada (à 

base de Lítio).

Graxa

nova

Graxa

velha

Colar
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PREPARO DO COMBUSTÍVEL

—  Coloque gasolina até o primeiro nível da proporção 25:1.

— Complete com óleo dois tempos até o segundo nível.

— Agite bem antes de abastecer a máquina.

— No misturador BRUDDEN, utilize somente os óleos indicados abaixo.

ATENÇÃO: Utilize somente óleo para motores de 2 tempos.

Prepare a mistura de combustível, somente no momento em que 

estíver operando a roçadeira.

Nunca prepare mistura de grande quantidade de combustível.

Se a máquina irá ficar parada por vários dias, proceda a operação de 

secar a máquina (ver pág. 22).

Nunca reutilize combustível preparado com óleo, que tenha ficado 

parado por vários dias. Faça uma nova mistura.

Utilize somente gasolina comum ou aditivada.

Não utilizar gasolina PREMIUM (Alta Octanagem).

PARTIDA COM O MOTOR FRIO

OU APÓS REABASTECER

— Antes de ligar o motor, coloque a roçadeira em um local de superfície limpa e 

plana.

— Quando o motor funcionar, a lâmina começará a girar.

Lubrax (Petrobras)

Castrol

Ipiranga

Texaco

Shell

Valvoline

Esso

DT 30

Super TT

2T

2 T Super

Advance S2

Alta Performance 2T

2T

MARCA

ESPECIFICAÇÃO
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— Coloque o botão de parada na posição “ON”.

— Abra a torneira de combustível no carburador.

— Levante o afogador.

— Puxe o acelador, aperte o botão de trava e solte o 

acelerador (o botão de trava soltará quando 

acionar o acelerador).

— Coloque a mão esquerda no motor e puxe a 

corda de partida com a mão direita como mostra 

a foto.

Primeiramente puxe devagar até sentir mais 

resistência, em seguida puxe rapidamente até o 

motor funcionar.

Posição

ON

Botão

de trava

Acelerador

Afogador

Torneira

aberta

PROCEDIMENTO DE PARTIDA

18

PREPARO PARA O TRABALHO

Use chapéu (boné)

ou capacete protetor.

Devido ao alto

ruído do motor

use um protetor

para ouvido.

Use sempre óculos

de proteção.

Use roupa que

cubra os braços

e as pernas

Roupa larga e

solta é perigoso.

Usar luvas de

pano para segurar

firmemente a máquina.

Nunca operar a

máquina com a

lâmina acima de

sua cintura.

Mantenha o ritmo

do andar.

Não tente querer

adiantar.

Mantenha seu equilíbrio

durante todo o tempo

de trabalho.

Usar calçado antiderrapante

(sapato ou botina)

Nunca usar chinelo, sandálias ou tênis.

Nunca trabalhe sem

o protetor de lâminas.
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COMO USAR A ROÇADEIRA

—Ligue o motor e puxe o acelerador. A 

lâmina começa a girar. Quando soltar o 

acelerador, a embreagem desacoplará 

e a lâmina para de girar.

—Como a lâmina gira da direita para a 

esquerda, obtem-se mais eficiência 

movimentando-a da direita para a 

esquerda.

—A lâmina cortará melhor se somente 

usar 1/3 de seu raio para cortar galhos e 

árvores e 2/3 para cortar grama, capim 

e ervas daninhas.

AVISO: Ao cortar troncos de árvores, 

avançar a lâmina devagar. Não 

bater a lâmina.

ACABAMENTO DE CANTOS:

—Com o cortador na posição horizontal, o 

fio de nylon cortará melhor movimen-

tando-o da direita para a esquerda.

ACABAMENTO DE MEIO FIO:

—Inclinar o cabo (guidão) a 100º para a 

direita e manter o cortador de fio de 

nylon na posição vertical.

ATENÇÃO: Durante o trabalho, puxe o 

acelerador o suficiente para que a lâmina 

corte livremente.

Acelerar todo o motor com 

pouca carga de corte causará:

—Consumo excessivo de combustível.

—Super aquecimento do motor.

—Super aquecimento do eixo cardan e 

mancais existente no interior do 

extensor.

Acelerar pouco o motor com 

qualquer carga de corte causará:

—Insuficiência de ar para refrigeração do 

motor.

—Patinação e super aquecimento da 

embreagem no motor.

Para árvores

Para

ervas daninhas
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— Coloque o botão de parada na posição “ON”.

— Abra a torneira de combustível no carburador.

— Levante o afogador.

— Puxe o acelador, aperte o botão de trava e solte o 

acelerador (o botão de trava soltará quando 

acionar o acelerador).

— Coloque a mão esquerda no motor e puxe a 

corda de partida com a mão direita como mostra 

a foto.

Primeiramente puxe devagar até sentir mais 

resistência, em seguida puxe rapidamente até o 

motor funcionar.
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de proteção.
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cubra os braços

e as pernas

Roupa larga e

solta é perigoso.

Usar luvas de

pano para segurar

firmemente a máquina.

Nunca operar a

máquina com a

lâmina acima de

sua cintura.

Mantenha o ritmo

do andar.

Não tente querer

adiantar.

Mantenha seu equilíbrio

durante todo o tempo

de trabalho.

Usar calçado antiderrapante

(sapato ou botina)

Nunca usar chinelo, sandálias ou tênis.

Nunca trabalhe sem

o protetor de lâminas.
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COMO USAR A ROÇADEIRA

—Ligue o motor e puxe o acelerador. A 

lâmina começa a girar. Quando soltar o 

acelerador, a embreagem desacoplará 

e a lâmina para de girar.

—Como a lâmina gira da direita para a 

esquerda, obtem-se mais eficiência 

movimentando-a da direita para a 

esquerda.

—A lâmina cortará melhor se somente 

usar 1/3 de seu raio para cortar galhos e 

árvores e 2/3 para cortar grama, capim 
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AVISO: Ao cortar troncos de árvores, 

avançar a lâmina devagar. Não 
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fio de nylon cortará melhor movimen-

tando-o da direita para a esquerda.
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—Inclinar o cabo (guidão) a 100º para a 

direita e manter o cortador de fio de 

nylon na posição vertical.

ATENÇÃO: Durante o trabalho, puxe o 

acelerador o suficiente para que a lâmina 

corte livremente.

Acelerar todo o motor com 

pouca carga de corte causará:

—Consumo excessivo de combustível.

—Super aquecimento do motor.

—Super aquecimento do eixo cardan e 

mancais existente no interior do 

extensor.

Acelerar pouco o motor com 

qualquer carga de corte causará:

—Insuficiência de ar para refrigeração do 

motor.

—Patinação e super aquecimento da 

embreagem no motor.

Para árvores

Para

ervas daninhas
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ATENÇÃO:

— Quando o motor começar a funcionar, rapidamente coloque e segure com a 

mão esquerda o cabo traseiro.

— Vagarosamente abaixe o afogador.

— Puxe o acelerador para desativar o botão de trava.

Quando o motor funcionar, o disco gira.

Verifique se não tem ninguém por perto.

Não puxe a corda de partida até o fim, porque isto reduz a vida útil do 

sistema retrátil.

PARTIDA COM O MOTOR QUENTE

— Ligar o botão de parada.

— Abrir a torneira de combustível.

— Acionar o sistema de partida.

ATENÇÃO: Dando partida repetidamente com o afogador fechado causará 

afogamento. Neste condição, dê partida com o afogador aberto.

Após a partida deixe o motor aquecer em marcha lenta por uns 2 a 3 

minutos.

PARADA DO MOTOR

— Solte o acelerador e deixe o motor funcionando por alguns instantes.

— Coloque o botão de parada na posição “OFF”.

Após desligar o motor volte o botão de parada para a posição “ON”.

REGULAGEM DO MOTOR

— Regule a marcha lenta para obter uma 

rotação estável.

Parafuso regulador da marcha lenta

Gire para a direita para aumentar a 

rotação e gire para a esquerda para diminuir a 

rotação.

ATENÇÃO: Regule a marcha lenta de tal 

forma que a lâmina pare de 

girar.
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PREPARO PARA O TRABALHO

REGULAGEM DAS CINTAS

—Segure o extensor com a mão direita e a 

cinta com a esquerda. Coloque a máquina 

no ombro esquerdo.

—Segure o extensor com a mão esquerda e 

coloque a cinta no ombro direito.

—Abotoe as cintas.

—Aperte e regule conforme necessário.

—Regule até que a máquina assente 

confortavelmente nas costas.


