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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 nossa motosserra. Antes de usar, leia este manual
cuidadosamente para conhecer bem o desempenho da máquina e para opera-la com
segurança e maneira correta. Mantenha este manual em lugar de fácil acesso para que
você possa consultá-lo sempre que necessário. 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.
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.
Esta motosserra foi projetada e construída para uso ocasional em residências, chácaras,
sítios e fazendas para corte de árvores e madeiras, oferecendo:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Alto desempenho;
Conforto;
Segurança;
Excelente durabilidade;
Alta potência;
Baixo peso;
Baixo consumo de combustível.

ATENÇÃO!
Portar ou utilizar motosserra sem licença ou registro é crime, punível com multa e pena de
três meses a um ano de detenção (Lei Federal 9.605/1998 – Decreto 3.179/1999).
Para maiores esclarecimentos e obtenção da licença acesse o site:
https://www.ibama.gov.br/

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.
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2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo

MB380

Tipo de motor

MB520

MB620

2 tempos refrigerado a ar

Cilindrada

38,2 cc

52 cc

61,5 cc

3000 ±300

3000 ±300

3000 ±300

1,3 | 1,7 (8000)

2,1 | 2,8 (8000)

2,4 | 3,2 (8000)

Marcha lenta (RPM)
Potência kW | hp (RPM)
Carburador

Diafragma

Ignição

Eletrônica

Partida

Retrátil

Combustível

Mistura de gasolina com óleo 2 tempos

Capacidade do tanque de combustível (litros)

0,310

0,550

0,550

Capacidade do tanque de óleo (litros)

0,210

0,260

0,260

Especificação do óleo da corrente

20W50 ou SAE30

Bomba de óleo

Ajuste automático
16”

18”

20”

Corrente de corte

Passo 3/8”
Calibre 0,050”
1,3 mm

Passo 0.325”
Calibre 0,058”
1,5 mm

Passo 0.325”
Calibre 0,058”
1,5 mm

Dimensões [comprimento X largura X altura] mm

430X255X290

450X255X290

505X255X290

4,550

4,700

4,700

Pressão sonora LpA,m conforme ISO 22868

95,3 dB(A)

100,5 dB(A)

101,6 dB(A)

Potência sonora LWA,m conforme ISO 22868

109,7 dB(A)

111,9 dB(A)

113,2 dB(A)

Cabo dianteiro (mão esquerda)

5,013 m/s2

7,128 m/s2

9,410 m/s2

Cabo traseiro (mão direita)

5,446 m/s2

6,895 m/s2

8,800 m/s2

Sabre tipo ponta rolante - comprimento

Peso sem sabre e corrente (kg)

Vibração ahv,eq conforme ISO 22867

Obs.: para o nível de pressão sonora e nível de potência sonora o fator K é 3 dB(A), conforme RL 2000/14/EC;
para a vibração o fator K é 1,5 m/s2, conforme RL 2000/14/EC.

IMPORTANTE:
Este equipamento foi desenvolvido para atender atividades de uso ocasional.
O uso intenso e frequente deste equipamento afetará seus componentes e reduzirá a sua
vida útil, ocasionando danos que não serão cobertos pela garantia.
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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
Leia todas as instruções cuidadosamente antes de operar sua nova Motosserra Brudden.
As seguintes medidas de segurança devem ser observadas por todos os usuários da
motosserra:
1. Esta máquina não se destina à utilização por pessoas com capacidade física, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a
menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do equipamento ou
estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela segurança. Não é seguro o
uso da motosserra por crianças e pessoas não familiarizadas com a mesma.
2. Não opere a motosserra quando estiver cansado, sob efeito de álcool ou medicamentos.
3. Utilize vestimentas e equipamentos de proteção adequados conforme as normas de
segurança vigentes, incluindo, mas não se limitando, proteção nos pés, roupas
confortáveis e adequadas ao trabalho, luvas protetoras e proteção para os olhos,
ouvidos e cabeça.

IMPORTANTE:
O não conhecimento sobre o manuseio correto da motosserra e a falta de utilização dos
vestuários de segurança incorrem em graves acidentes com danos pessoais. Siga
atentamente as instruções abaixo:
Use camisa de manga longa;
Transporte a motosserra com o motor desligado e com a guia da corrente direcionada
para trás;
Sempre utilize capacete com viseira e abafador de ouvido;
Use máscara se houver formação de poeira;
Sempre use luvas de couro fino, específicas para operar motosserras;
Mantenha a corrente afiada corretamente e a tensão da mesma suficiente para o corte
livre;
Nunca efetuar corte com a corrente folgada;
Sempre use protetores para as pernas ou calças específicas para operadores de
motosserras;
Use botina com proteção para o peito e a ponta dos pés (biqueira de aço ou similar).

4. Tenha cuidado ao manusear combustíveis. Afaste a motosserra pelo menos 3 metros
do ponto de abastecimento antes de dar a partida no motor.
5. Bloqueie o freio da corrente antes de ligar a máquina para evitar acidentes provocados
pelo movimento da corrente.
6. Nunca trabalhe sem a lubrificação da corrente. Observe o nível de óleo no tanque.
Abasteça sempre que o nível estiver abaixo do especificado.
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7. Não inicie o corte até obter uma área limpa de trabalho, pés protegidos e atalho seguro
para tombamento e retirada da árvore.
8. Não utilize a máquina sob condições climáticas adversas (chuva, neve, geada, etc.).
9. Antes de dar partida no motor, assegure-se de que a motosserra não esteja em contato
com nada.
10. Transporte a motosserra com o motor desligado e com o sabre direcionado para trás e
o silenciador afastado do corpo.
11. Mantenha a corrente devidamente ajustada e afiada.
12. Ao reparar ou dar manutenção, use apenas peças de reposição originais recomendadas
pela BRUDDEN,
13. Não opere esta ou qualquer motosserra sem um silenciador. Materiais facilmente
inflamáveis devem ser mantidos afastados dos gases de escape e do silenciador
quente. RISCO DE INCÊNDIO!
14. Mantenha os cabos de manuseio secos, limpos e livres de óleo ou misturas de
combustíveis.
15. Não permita a aproximação de outras pessoas perto da motosserra ao dar partida ou
ao efetuar cortes. Mantenha os espectadores e animais fora da área de trabalho.
16. Mantenha todas as partes do corpo afastadas da motosserra durante o funcionamento
do motor.
17. Tenha extremo cuidado ao cortar galhos pequenos ou brotos, porque materiais finos
podem ser capturados pela motosserra, podendo chicotear e/ou desiquilibrar o
operador.
18. Ao cortar um galho secundário sob tensão, o operador deve estar atendo contra
acidentes, sob risco de ser atingido ou arremessado quando a tensão nas fibras da
madeira for liberada.
19. Opere a motosserra somente em áreas bem ventiladas.
20. Não opere uma motosserra a menos que esteja devidamente treinado.
21. Abra lentamente a tampa do combustível para liberar pressão residual. Não abasteça a
motosserra quando ela estiver quente. Espere seu resfriamento.
22. Desligue o motor antes de colocar a máquina sobre o solo e de se afastar da máquina.
23. Desligue o motor para ajustes da corrente, consertos, limpeza e manutenção da
máquina.
24. Não utilizar uma motosserra danificada, ajustada indevidamente ou incompleta e/ou não
montada de forma segura. Não funcione o motor sem a carenagem montada. Assegurese de que a motosserra para o funcionamento da corrente de corte ao se soltar o
acelerador.
25. O uso da motosserra com montagem defeituosa ou com os coxins danificados pode
levar à vibrações maiores que as especificadas neste manual. Quando forem percebidos
esses efeitos de vibração, mesmo que em níveis baixos, substitua imediatamente as
peças danificadas. Os coxins ressecados ou endurecidos devem ser substituídos.
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26. A exposição excessiva à vibrações pode acarretar lesões arteriais ou nervosas. Isso
pode provocar a doença dos dedos brancos (fenômeno de Raynaud), cujos sintomas
incluem sensações de formigamento e queimaduras, seguido de perda de cor e
dormência dos dedos. Procure um médico se constatar sintomas corporais que possam
ser relacionados à exposição excessiva à vibrações.
27. Toda manutenção da motosserra que não esteja listada neste manual de instruções
deve ser realizada por Assistência Técnica Autorizada pela BRUDDEN Equipamentos.
28. Exposição prolongada a ruídos pode causar problemas auditivos irreparáveis. O uso
adequado do protetor auricular reduz esse risco potencial.
29. NÃO OPERE A MOTOSSERRA COM APENAS UMA MÃO. Danos sérios ao operador,
ajudantes e/ou espectadores poder ser causados por uma operação inadequada.
Motosserras são projetadas para serem utilizadas com o uso de ambas as mãos.
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5. VISTA GERAL DO PRODUTO

Modelo MB380
➢
➢
➢
➢
➢
➢

1 motosserra 38,5 cc
1 sabre (comprimento 16”)
1 corrente Passo 3/8” | Calibre 0,050” | 1,3 mm
1 protetor de sabre
1 misturador de combustível
1 kit de ferramentas contendo:
o 1 estojo
o 1 chave Allen 3
o 1 chave Allen 4
o 1 chave de fenda 4 mm
o 1 chave combinada fenda/chave de vela
➢ 1 garra
➢ 2 parafusos Allen M5
Modelo MB520
➢
➢
➢
➢
➢
➢

1 motosserra 52 cc
1 sabre (comprimento 18”)
1 corrente Passo 0.325” | Calibre 0,058” | 1,5 mm
1 protetor de sabre
1 misturador de combustível
1 kit de ferramentas contendo:
o 1 estojo
o 1 chave Allen 3
o 1 chave Allen 4
o 1 chave de fenda 4 mm
o 1 chave combinada fenda/chave de vela
➢ 1 garra
➢ 2 parafusos Allen M5
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Modelo MB620
➢
➢
➢
➢
➢
➢

1 motosserra 62 cc
1 sabre (comprimento 20”)
1 corrente Passo 0.325” | Calibre 0,058” | 1,5 mm
1 protetor de sabre
1 misturador de combustível
1 kit de ferramentas contendo:
o 1 estojo
o 1 chave Allen 3
o 1 chave Allen 4
o 1 chave de fenda 4 mm
o 1 chave combinada fenda/chave de vela
➢ 1 garra
➢ 2 parafusos Allen M5
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6. MONTAGEM
6.1 SABRE E CORRENTE

1. Puxe a proteção da mão em direção ao
cabo dianteiro, até que o engate seja
escutado, então o freio da corrente
estará solto.
2. Retire as duas porcas e a tampa do
sabre.
3. Monte a garra e aperte-a.
4. Instale o sabre nos parafusos.
5. Primeiro instale a corrente no pinhão e
em seguida no canal de guia do sabre.
6. Instale a tampa do freio, encaixe o pino
esticador no furo do sabre.
7. Coloque as porcas e efetue
regulagem de folga da corrente.

a

A tensão correta da corrente é essencial
para obter o rendimento máximo do
equipamento, aumentar a sua vida útil, a
eficiência de corte e a segurança. Sempre
que usar uma corrente nova aconselha-se
deixa-la passar uma noite em banho de
óleo antes de usá-la.
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Ajuste da corrente
1. Levante a ponta do sabre.
2. Gire o parafuso esticador para a direita até que a folga entre a corrente e o sabre fique
entre 3,0 e 3,5 mm.

Atenção! Corrente frouxa pode causar desgaste excessivo do sabre e corrente,
podendo ocasionar até acidentes. Sempre que necessário ajuste a folga da corrente.

6.2 GARRA
Entre os acessórios que compõem a motosserra, está a garra, cuja função é proteger o
equipamento de impactos ou de possibilitar o apoio do equipamento em troncos maiores para
guiar o corte.
Para sua instalação, mantenha os dentes da garra voltado para cima e fixe-o na parte frontal do
equipamento (ao lado do escapamento), utilizando os parafusos Allen M5 que acompanham o
kit de ferramentas.
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7. FUNCIONAMENTO
7.1 MISTURA DE COMBUSTÍVEL
Atenção:
Não realize a mistura de óleo 2 tempos e combustível diretamente no tanque de combustível
do equipamento.
Sempre utilize gasolina comum e de procedência conhecida (não use combustível
adulterado). NÃO UTILIZE GASOLINA ADITIVADA.
Não deixe combustível armazenada no tanque de combustível.

Óleo 2 tempos:
Existem dois padrões diferentes de formulação para óleo 2 tempos: mineral e semissintético.
MINERAL

SEMISSINTÉTICO

Menor custo

Maior custo

Reduz a vida útil do motor
Formulação – JASO FB

Mais recomendado; aumenta a vida útil do
motor
Formulação – JASO FC ou JASO FD

Mistura 25:1 (40 ml de óleo 2 tempos para 1
litro de gasolina comum)

Mistura 40:1 (25 ml de óleo 2 tempos para 1
litro de gasolina comum)

Como realizar a mistura:
Colocar gasolina comum até a marca do
misturador que acompanha o equipamento.
Em seguida colocar óleo 2 tempos até a
marca indicada, observando que para óleo
semissintético o volume de óleo adicionado
à mistura é menor do que para óleo mineral.
NOTA: danos causados no equipamento
devido à utilização de gasolina de má
qualidade ou inapropriada, bem como óleo
não recomendado pela Brudden não serão
cobertos por garantia.
Imagem ilustrativa
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Cuidados ao manejar combustível:
NÃO utilize gasolina ADITIVADA, pois devido os aditivos limpantes existentes na sua
composição, o óleo presente na mistura não cumpre sua função de lubrificação, e com
poucas horas de funcionamento ocorrem sérios danos ao motor.
Gasolina é inflamável. Não fume ou acenda 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 e mantenha uma distância de pelo
menos 3 metros do ponto onde irá ligar o motor.
Os motores 2 tempos são lubrificados com óleo formulado especificamente para
refrigeração a ar; não utilizar óleos 2 tempos com as formulações BIA ou TCW.
Os motores que equipam a motosserra são certificados para trabalhar com gasolina sem
chumbo (recomendada para reduzir contaminação e prejuízo à saúde e ao meio
ambiente).
Não utilize gasolina velha pois apresenta baixo índice de octanagem. Isto provocará
aumento na temperatura do motor, podendo ocasionar danos ao motor.
O uso de gasolina e/ou óleo 2 tempos de baixa qualidade pode danificar as partes
internas do motor, como pistão e seus anéis, cilindro, rolamentos e eixo virabrequim,
além de causar obstruções nas linhas de combustível e borras no tanque.
Somente armazene combustível em galão apropriado para este fim; preferencialmente
utiliza embalagens novas e nunca utiliza garrafas PET.
Faça a mistura de combustível no momento em que for utilizar a máquina. Não reutilizar
combustível misturado anteriormente.
Caso não vá utilizar a motosserra por mais de um dia, esvazie todo o combustível do
tanque. Dê partida com o tanque vazio e funcione a motosserra até esgotar todo o
combustível.

Alerta! Certifique-se de que a proporção de mistura de combustível esteja
correta. Problemas no equipamento originado pela mistura incorreta do
combustível resultará na perda do direito à garantia do produto.

7.2 OPERAÇÕES ANTES DE LIGAR O PRODUTO
Antes de operar o equipamento examine a área de trabalho e certifique-se que não há
objetos rígidos que possam se chocar com o acessório de corte e prejudicar o equipamento
(ex.: arames, pedaços de metais, madeiras, etc.).
Faça uma inspeção no produto e revise os procedimentos de segurança e manutenção
descritos nesse manual.
Verifique se todos os elementos (tampa do tanque de combustível, vela, parafusos em
geral) estão no seu devido lugar e corretamente apertados.
Assegure-se que as aletas de refrigeração do cilindro estejam desobstruídas, sem vestígios
de pó ou sujidades. As aletas garantem a refrigeração do motor durante seu funcionamento;
14

se a passagem de ar estiver obstruída, ocorrerá superaquecimento do motor, causando o
travamento de peças internas (“engripamento”) e danos em peças como vela e bobina.
Revise o motor para ver se existem vazamentos de combustível.
Verifique se o filtro de ar está limpo, totalmente íntegro e adequadamente montado no
equipamento.
Verifique se o sabre e a corrente estão adequadamente montados, e se estão em perfeitas
condições de uso.

7.3 FORÇA DE AÇÃO E REAÇÃO
Cuidado! Rebote ou coice pode ocorrer quando a corrente ficar presa na ponta
do sabre ou quanto entrar em contato com algum objeto duro durante o corte.
O contato da ponta do sabre/corrente com
objetos duros pode causar uma reação
contrária, golpeando o sabre para cima e
para trás em direção ao operador.
Com o freio da corrente diminui-se o
perigo de ferimentos, mas não se é capaz
de evitar o rebote.
O usuário da motosserra deve tomar
vários cuidados para realizar o trabalho de
corte, ficando livre de acidentes ou danos.
Para reduzir riscos com o rebote:
1. Aplicando-se conhecimentos básicos sobre o comportamento da motosserra em
condição de uso pode-se reduzir ou eliminar o elemento surpresa.
2. Segure firmemente a motosserra com ambas as mãos, posicionando a mão direita no
cabo traseiro e a mão esquerda no cabo dianteiro durante o funcionamento do motor.
3. Use o polegar e os dedos firmes ao redor dos cabos da motosserra. Segure a máquina
com firmeza; isso ajudará a reduzir os efeitos dos rebotes e a manter o controle sobre
a motosserra. Não a solte!
4. Serre com rotação máxima do motor.
5. Nunca serre mais de um galho por vez.
6. Não trabalhe com o corpo inclinado para frente.
7. Não permita que a ponta do sabre entre em contato com troncos, galhos, solo ou
qualquer obstáculo.
8. Observe durante o corte a posição do tronco e as forças que podem fechar a fenda e
prender a corrente.
9. Redobre o cuidado ao introduzir o sabre em um corte já iniciado.
10. Não corte acima da altura dos ombros.
11. Use apenas sabre e correntes de reposição especificados pelo fabricante;
12. Siga as instruções de afiação e manutenção do fabricante da motosserra.
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TRAÇÃO (fig. A) – se, ao serrar com a
parte inferior do sabre (de cima para
baixo), a corrente “trancar” ou encontrar
um obstáculo, a motosserra pode ser
puxada com violência na direção do
tronco. Sempre manter o batente de
garras fixado na máquina para evitar este
movimento.

Figura A

REPULSÃO (fig. B) – se, ao serrar com a
parte superior (de baixo para cima), a
corrente “trancar” ou encontrar um
obstáculo, a motosserra pode ser
repulsada na direção do operador. Para
evitar o rebote:
a. Não prensar a parte superior do
sabre no corte;
b. Não girar o sabre dentro do corte.

Figura B

É necessário redobrar a atenção com árvores inclinadas, com troncos cortados e presos
entre outras árvores, pois permanecem em estado de tensão, ou com corte de árvores
derrubadas por temporal.

7.4 FREIO DA CORRENTE
A motosserra é equipada com um freio de corrente. Caso ocorrer rebote, o freio desativa a
rotação da corrente quando a alavanca bater na mão do operador. Certifique-se de que o
freio esteja operando adequadamente.
Funcionamento do freio
➢ O freio solta a corrente na posição
vertical (posição 1);
➢ O freio atua e trava a corrente quando
a alavanca estiver na posição inclinada
para frente (posição 2);
➢ Quando desejar soltar o freio, puxe a
alavanca para trás na posição vertical
(posição 1).
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7.5 PARTIDA COM MOTOR FRIO

➢ Abastecer o tanque de combustível.
➢ Abastecer o tanque de óleo para a corrente.
➢ Empurre a alavanca do freio para frente.
➢ Colocar o interruptor na posição “LIGAR”.
➢ Puxar o afogador; pressionar a bomba manual de
combustível (bulbo) para preencher o carburador de combustível.
➢ Colocar o pé direito no interior do cabo traseiro.
➢ Segurar o cabo dianteiro com a mão esquerda.
➢ Agarrar o cabo de partida com a mão direita.
➢ Acionar a partida até que o motor dê um sinal de ligar.
➢ Empurrar o afogador.
➢ Acionar novamente a partida.
➢ Deixar o motor aquecer por cerca de um minuto.

Atenção! Se o afogador não for desativado o motor irá encharcar.

Procedimento para desencharcar o motor
1º) Retire e seque a vela;
2º) Vire o motor com o furo da vela para baixo;
3º) Puxe o cabo de partida várias vezes, até retirar o excesso de combustível do cilindro;
4º) Desvire a máquina, seque a gasolina que saiu pelo furo da vela;
5º) Reinstale a vela e de partida com o afogador desativado.

Modelos MB520 e MB620

Modelo MB380
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7.6 PARTIDA COM MOTOR QUENTE
Para a partida do motor quente observe os seguintes passos:
1º Empurre a alavanca do freio para frente;
2º Coloque a alavanca do interruptor para cima;
3º Coloque o pé direito no interior do cabo traseiro. Segure o cabo dianteiro e acione a
partida.

7.7 DESLIGAR O MOTOR
Antes de desligar o motor, deixe-o funcionando por aproximadamente 2 minutos. Em seguida
abaixe a alavanca do interruptor para a posição “DESLIGADO”.

7.8 REGULAGEM DO CARBURADOR
O carburador é regulado na fábrica, mas se houver variação na altitude será necessário ajustar
a sua regulagem. PROCURAR UMA ASSISTÊNCIA TÈCNICA AUTORIZADA PARA REALIZAR
ESTA OPERAÇÃO.

7.9 AMACIAMENTO E ACELERAÇÃO DO MOTOR
Esta máquina se destina ao trabalho ocasional de corte de árvores ou galhos, cujo trabalho deve
ser realizado somente por pessoas que receberam treinamento e que estejam seguras dos
procedimentos de operação e segurança.
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Amaciamento do motor e da corrente
Abasteça a motosserra, dê partida e deixe-a funcionando em marcha lenta até consumir todo o
combustível.
Reabasteça o motor, dê partida e deixe-o acelerado durante um minuto com a metade da
aceleração.
Desligue o motor, deixe o sabre esfriar e ajuste o esticamento. Proceda esta operação por mais
duas vezes.
Aceleração do motor
Após efetuar as operações acima, pode-se cortar troncos grossos usando toda aceleração do
motor. Uma vez terminado o corte, imediatamente desacelere o motor.
Nota: acelere o motor de acordo com o esforço exigido. Se a corrente estiver cega, não force o
motor.
Atenção: somente use toda aceleração quando iniciar o corte de troncos grossos. Alta aceleração
sem carga de corte provoca danos no pistão e na camisa do cabeçote do motor.

Teste de lubrificação da corrente
Todas as vezes que iniciar o corte de árvores
ou galhos proceda o teste conforme as
instruções abaixo:
1. Direcione a ponta do sabre sobre uma
superfície seca e acelere o motor por
cerca de 30 segundos;
2. Deverá aparecer uma linha de óleo na
superfície seca.

Atenção! Repita o procedimento de teste de lubrificação da corrente entre um corte e
outro, para garantir que a corrente esteja adequadamente lubrificada. Se necessário,
complete o nível de óleo no reservatório de óleo da corrente.

Atenção! Se não aparecer a linha de óleo, encher o tanque de óleo da corrente.
Após encher o tanque proceda o teste de lubrificação. Se não aparecer a linha de
óleo, leve a máquina em uma assistência técnica autorizada.

Atenção! Nunca operar a motosserra sem que a corrente esteja devidamente
lubrificada.

No primeiro contato do operador com a motosserra, é necessário treinar o corte do tronco
num cavalete.
Não utilize sabre e corrente diferentes do especificado, pois causará danos no equipamento.
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Nenhuma parte do corpo deve estar na direção do corte.
Redobre atenção ao cortar galhos pequenos e arbustos que podem ser lançados contra o
operador, assim como ao cortar madeira rachada ou quebrada.
Evite contato com pedras ou outros objetos duros que podem danificar a corrente, provocar
o rebote ou mesmo ocasionar faíscas que podem gerar chama se em contato com objetos
inflamáveis.
Em terrenos inclinados mantenha-se acima ou ao lado do tronco, pois estes podem rolar e
ferir o operador.
Ao cortar madeira fina:
o Utilize dispositivo para fixação do tronco; não fixe a madeira com os pés;
o Outras pessoas não devem auxiliar durante o corte nem segurar o tronco.
Ao desgalhar:
o
o
o
o
o
o

Utilize corrente que diminua probabilidade de rebote;
Apoie a motosserra sempre que possível;
Não suba no tronco;
Não corte com a ponta do sabre;
Observe galhos que estejam sob tensão;
Não corte mais de um galho ao mesmo tempo.

Ao cortar madeira sob tensão, cortar na sequência correta:
o Primeiramente, o lado sob pressão;
o Em seguida corte o lado sob tração.

7.10 INSTRUÇÕES DE CORTE
Definindo a queda da árvore
Queda da árvore para o lado errado acarretará sérios danos a uma casa, um automóvel, uma
rede elétrica, um muro, uma cerca ou mesmo a uma outra árvore.
Há diferentes direções para decidir a queda da árvore, sendo assim será necessário definir a
direção mais segura da queda.
Será preciso um bom apoio durante o trabalho e uma operação com a motosserra sem bater nos
obstáculos.
Considere:
➢
➢
➢
➢
➢

Inclinação natural da árvore;
Falhas no tronco e análise de assimetria da planta;
Direção do vento – evite a derrubada sob circunstância de vente forte;
Inclinação do terreno;
Árvores vizinhas. A distância entre os pontos de corte deve ser 2,5 vezes a altura da
árvore;
➢ Carga extra suportada pela árvore, por exemplo, neve;
➢ Saúde da árvore.
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Determine a direção de tombamento, considerando o tamanho, forma de inclinação da
árvore, tipo dos galhos e sentido do vento.
1. Determine um caminho de saída de segurança, a 45º obliquamente no sentido contrário ao
de queda da árvore. Retire os obstáculos do caminho de fuga.
2. Limpe a área ao redor para uma operação segura. Guarde máquinas e ferramentas a uma
distância segura.
3. Mantenha o corpo lateralmente ao tronco durante o corte e afaste-se pelos caminhos de fuga
pré-determinados.
4. Quando a árvore começa a cair, recue em direção à rota de fuga, fora da direção de queda
em um ângulo de 45º e pelo menos 3 metros a partir do tronco para evitar que a ponta lhe
alcance.

Atenção! Não é recomendado que outras pessoas permaneçam na área de
derrubada da árvore.
Atenção! Antes de iniciar o corte, emitir o grito de alerta: “Atenção!”. Mas não confie
somente em gritos, pois o ruído do motor pode abafar o ruído

Atenção! Em dias de ventos fortes a árvore irá cair na direção do mesmo. Em locais
inclinados, abra rotas de fuga na encosta.

Preparação do tronco
Deixe a região de corte no tronco livre para evitar que galhos ou arbustos atrapalhem a
visualização da região de corte. Limpe da mesma região de corte os resíduos areia, pedra ou
qualquer outro material que tire o fio da corrente.
Elimine saliência das raízes com corte vertical e depois horizontal. Realize esta operação apenas
em troncos saudáveis, evitando esta operação em madeira seca ou podre.

7.11 TIPOS DE OPERAÇÕES COM A MOTOSSERRA
Entalhe direcional
O entalhe deve ser entre 1/5 e 1/3 do diâmetro da árvore, ser feito o mais próximo do solo,
formando um ângulo com a direção de queda. A direção de queda é perpendicular ao entalhe
direcional.
Corte de alburno
Nas árvores com fibras longas os cortes de alburno evitam rachaduras provocadas pela queda.
Devem ser feitos nos dois lados do tronco, na altura do entalhe direcional com profundidade de
1/10 do diâmetro do tronco até a largura do sabre, caso o tronco tenha um diâmetro muito grande.
Corte de abate

É o corte que permite a derrubada da árvore.
Este corte deve ser realizado na horizontal e
estar posicionado a pelo menos 3cm da linha
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do entalhe direcional ou a uma distância de
1/10 da largura do filete de ruptura acima da
mesma linha do entalhe direcional.

Filete de ruptura
É uma região que deve ser mantida para guiar a árvore para o chão, como uma dobradiça, a
partir do entalhe direcional e do corte de abate, após corte da faixa retentora. A largura do filete
de ruptura deve ter 1/10 do diâmetro do tronco. Deve-se cuidar para não atingir esta área durante
o corte do tronco, pois isso pode ocasionar o desvio da direção de queda.
Faixa retentora (árvore inclinada) ou faixa de segurança (árvore normal)
Faixa do tronco que garante que a árvore não cairá antes do término do processo de corte.
Largura da faixa entre 1/10 e 1/5 do diâmetro do tronco.

CORTE DE ABATE DE ÁRVORES (ÁRVORE NORMAL)
Para corte em troncos finos
Situação: diâmetro do tronco é menor que o comprimento de corte do sabre.
Realizar o corte de abate, inserindo completamente o sabre até posicionar o batente de garras
no tronco.
No mesmo plano de corte do sabre (plano horizontal), com a máquina apoiada no batente de
garras, girar o sabre primeiramente até que o filete de corte esteja paralelo ao entalhe direcional,
atrás do filete de ruptura. Ainda no mesmo plano, girar o sabre no sentido oposto para que o
corte se estenda até a faixa de segurança.
Cuidado para não atingir a faixa de segurança.
Posicionar uma cunha no corte de abate, contra o entalhe direcional. Cortar a faixa de segurança
pelo lado externo, inclinando para cima o sabre.
Para corte em troncos grossos
Hipótese: diâmetro do tronco é maior que o comprimento de corte do sabre.
Posicionar o batente de garras na altura do corte de abate, inserindo completamente o sabre no
plano horizontal e mudando a posição da motosserra o menor número de vezes possível para
realizar o primeiro corte. Deve-se atentar para o corte até o filete de ruptura e a faixa de
segurança.
Do outro lado do tronco, no mesmo plano do primeiro corte, deve-se inserir o sabre atrás do filete
de ruptura. Girar o sabre no mesmo plano de corte horizontal entre o filete de ruptura e a faixa
de segurança.
Cuidado para não atingir a faixa de segurança.
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Posicionar uma cunha no corte de abate, contra o entalhe direcional. Cortar a faixa de segurança
pelo lado externo, inclinando para cima o sabre.

CORTE DE ABATE DE ÁRVORES (ÁRVORE INCLINADA)
Para corte em troncos finos
Situação: diâmetro do tronco é menor que o comprimento de corte do sabre.
Realizar o corte de abate em direção ao filete de ruptura, inserindo completamente o sabre até
atravessar o tronco. O corte de abate deve ser executado exatamente na horizontal. No mesmo
plano, serrar em direção à faixa retentora.
Cuidado para não atingir a faixa retentora.
Cortar a faixa retentora pelo lado externo, inclinando para cima o sabre.

Para corte em troncos grossos
Situação: diâmetro do tronco é maior que o comprimento de corte do sabre.
Posicionar o batente de garras na altura do corte de abate, inserindo completamente o sabre no
plano horizontal e mudando a posição da motosserra o menor número de vezes possível para
realizar o primeiro corte. Deve-se atentar para o corte até o filete de ruptura e a faixa retentora.
Do outro lado do tronco, no mesmo plano do primeiro corte, deve-se inserir o sabre atrás do filete
de ruptura. Girar o sabre no mesmo plano de corte horizontal entre o filete de ruptura e a faixa
retentora.
Cuidado para não atingir a faixa de segurança.
Cortar a faixa retentora pelo lado externo, inclinando para cima o sabre.

CORTE DE GALHOS
Corte primeiro os galhos pequenos,
conforme ilustra a figura ao lado. Os galhos
que estão debaixo do tronco devem ser
cortados de baixo para cima. Tenha muito
cuidado durante este trabalho.
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RECORTANDO O TRONCO
É muito importante que seus pés estejam firmemente apoiados no solo e bem balanceados. Se
possível, o tronco deve estar apoiado sobre galhos ou troncos. Para cortar siga as instruções
abaixo.
Quando o tronco estiver apoiado em todo o
seu comprimento, corte de cima para baixo.
Cuidado para não tocar a corrente na terra.

Quando o tronco estiver apoiado em um só
lado, corte 1/3 do diâmetro primeiramente
pelo lado inferior. Depois corte pelo lado
superior até encontrar o primeiro corte
(inferior).

Quando o tronco estiver apoiado em ambas
as extremidades, corte 1/3 do tronco
primeiramente pelo lado superior. Depois
corte pelo lado inferior até encontrar o
primeiro corte (superior).
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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.
A vida útil e o rendimento deste equipamento se reduzem dependendo da qualidade da
manutenção. Recomenda-se que inspecione o equipamento antes e depois de cada utilização.
Depois de cada uso, limpe completamente o pó e a sujidade do motor, revise o motor para ver
se existem vazamentos de combustível e reaperte os parafusos e peças soltas.
Limpeza das aletas do cilindro
Assegure-se que as aletas do cilindro estejam sempre limpas. Aletas sujas ou empoeiradas
podem causar superaquecimento no motor.
A limpeza das aletas deve ser efetuada após a remoção da tampa do cilindro.

8.2 PINHÃO E CORRENTE
A precisão do corte da corrente é essencial na determinação de seu desempenho. Quando o fio
de corte estiver desgastado (cego), afie-o imediatamente. Cortes com fio cego aumentam a
fadiga e reduzem o desempenho do corte. Quando estiver suja devido à graxa ou resíduos, lave
com gasolina e mergulhe em óleo para prevenir contra ferrugem.
O pinhão tem a função de transmitir a potência do motor para corrente. No decorrer do trabalho
este componente sofre desgaste natural e deverá ser substituído sempre que apresentar
desgaste superior a 0,5 mm.
Para sua substituição, procure uma assistência técnica autorizada.

8.3 SABRE
Limpe sempre o entalhe do sabre e lubrifique
o orifício. Quando estiver emperrado com
lascas, remova-as. Para não haver
desgastes num só ponto (e aumentar a vida
útil), vire o sabre ocasionalmente.
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8.4 LIMPEZA NO CONJUNTO DE CORTE
Regularmente realizar a limpeza no conjunto de corte. Retirar a tampa do sabre e limpe a
saída de óleo. Com uma lâmina fina, limpe a canaleta do sabre e o furo de entrada de óleo.
Lubrifique o pinhão da ponta do sabre com graxa no furo.

8.5 FREIO DA CORRENTE
Mantenha sempre limpo o freio da corrente, livre de pó-de-serra e cavacos de corte.
Periodicamente verifique se o freio está prendendo a corrente. Caso não esteja, leve a
motosserra a uma Assistência Técnica Autorizada Brudden para os reparos necessários.
NUNCA OPERAR A MOTOSSERRA SEM QUE O FREIO DE SEGURANÇA ESTEJA
FUNCIONANDO CORRETAMENTE.
Cuidado! Carregue a motosserra com o sabre voltado para trás. Não
transporte a morosserra segurando pela alavanca do freio. Reajuste o
carburador quando necessário, com o freio desativado.

8.6 TENSIONAMENTO DA CORRENTE
Levante a ponta do sabre e gire o parafuso esticador para a direita até que a folga entre a
corrente e o sabre fique entre 3,0 e 3,5 mm.
Repita esta operação sempre que perceber folga na corrente.

Atenção! Corrente frouxa pode causar desgaste excessivo do sabre e corrente,
podendo ocasionar até acidentes. Sempre que necessário ajuste a folga da corrente.
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8.7 FILTRO DE AR
Retire o filtro de ar, limpe-o com água e sabão, e deixe secar. Se usar ar comprimido sopre de
dentro para fora.
A limpeza do filtro de ar deve ser realizada diariamente. Em ambientes que apresentam maior
acúmulo de poeira, deve-se redobrar a atenção com a limpeza periódica do filtro de ar.
Recomenda-se levar um filtro de ar sobressalente para fazer a troca pelo menos duas vezes ao
dia.
Atenção! O filtro de ar deve estar sempre em perfeitas condições para trabalho, ou
seja, limpo, com total integridade e ajustado corretamente à tampa do filtro.

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 que não são cobertos pela garantia do produto.

8.8 FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Com um gancho, puxe o filtro para fora, retire e limpe o filtro. Esta operação dever ser realizada
a cada 25 horas de trabalho.

8.9 FILTRO DE ÓLEO
Retire o filtro e limpe toda borra e sujeira. Esta operação dever ser realizada a cada 25 horas de
trabalho.

8.10 VELA DE IGNIÇÃO
Remova a vela de ignição. Limpe-a e depois ajuste a abertura. A abertura ideal é de 0,6mm. Esta
operação dever ser realizada a cada 25 horas de trabalho.

Atenção! Use somente as velas recomendadas. Velas que não sejam recomendadas
causam sérios danos ao motor.
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8.11 AFIAÇÃO DA CORRENTE
O rendimento da motosserra depende principalmente da condição da corrente.
Como funciona a corrente
1. O calibrador de profundidade determina a profundidade de corte de cada dente.
2. O gume cortante do dente penetra na madeira, fazendo com que cada dente se levante e se
desprenda ligeiramente do sabre.
3. A parte superior do dente se aprofunda na porção de madeira que iniciou o corte e,
posteriormente, termina o corte.
4. A porção de madeira que foi cortada é expelida na parte traseira do dente.
Afiando a corrente
TÉCNICA DE AFIAÇÃO – afiar todos os dentes com o ângulo de 25°, utilizando o porta limas
com um alma 7/32” (Diâmetro de 5,5mm).

Importante:
Dentes com ângulos desiguais provocam vibrações na motosserra e corte de forma irregular.
NOTA: passe a lima na mesma quantidade de vezes em todos os dentes.
Depois de afiar os dentes, coloque o calibrador de profundidade sobre a corrente e com uma
lima plana desbaste a ponta da guia conforme mostra a figura.
Com a lima plana, arredonde a ponta das guias até obter a curvatura igual a uma corrente nova.
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8.12 DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR
Leve a motosserra em uma Assistência Técnica Autorizada a cada 100 horas para realizar a
descarbonização do motor.

Atenção! A falta de manutenção faz com que pedaços de carvão que se soltam ao
passar entre o pistão e camisa causem danos nestas peças.
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9. TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
Mantenha o equipamento seguro e bem fixo durante o transporte para evitar danos e acidentes.
A motosserra deve ser transportada com o sabre virado para trás, devidamente protegido pelo
protetor do sabre.

Antes de armazenar o equipamento, seguir as orientações abaixo:
➢ Esgote todo o combustível do tanque. Para isto, retire todo combustível do tanque, acione o
sistema de bombeamento para esgotar todo o combustível no circuito, ligue o motor e o deixe
funcionar até parar.
➢ Recomenda-se esgotar todo o tanque de óleo do equipamento, evitando assim eventual
vazamento;
➢ Limpe bem todas as partes externas do motor;
➢ 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.

Atenção! Quando o equipamento é guardado sem que seja feito o procedimento de
esgotamento de combustível, poderá resultar em problemas no carburador do
equipamento (ressecamento das mangueiras, dilatação de diafragmas, etc.), os quais
não serão cobertos por garantia.
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10.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA

CAUSA

SOLUÇÃO

Uso de combustível de qualidade
inferior; combustível misturado com
água
Falta de combustível
Mangueiras de combustível obstruídas
Mangueiras de combustível
desconectadas
Respiro do tanque obstruído
Filtro de combustível obstruído
Motor encharcado
Filtro de ar obstruído
Motor não
funciona (não Carburador desregulado
“pega”)
Mal contato na chave liga-desliga
Desgaste excessivo no cilindro,
pistões, anéis.
Excesso de carbonização no eletrodo
da vela de ignição
Espaço do eletrodo da vela de ignição
desregulado
Vela de ignição danificada
Vela de ignição solta
Terminal da vela de ignição
desconectado

Drenar todo o combustível; substituir por
combustível de boa qualidade
Abastecer o tanque
Limpar ou substituir as mangueiras
Conectar e fixar adequadamente as
mangueiras
Limpar ou substituir o respiro
Limpar ou substituir o filtro de combustível
Realizar procedimento de desencharque
(ver item 7.5 deste manual)
Limpar ou substituir o filtro de ar (ver item
8.7 neste manual)
Procurar uma Assistência Técnica
Autorizada
Procurar uma Assistência Técnica
Autorizada
Procurar uma Assistência Técnica
Autorizada
Limpar a vela de ignição e regular o eletrodo
com 0,6 mm (ver item 8.10 neste manual)
Ajustar o eletrodo da vela de ignição para
0,6 mm (ver item 8.10 neste manual)
Substituir a vela de ignição
Fixar a vela de ignição
Conectar o terminal corretamente
Procurar uma Assistência Técnica
Autorizada

Partida travada
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PROBLEMA

CAUSA

SOLUÇÃO

Desgaste excessivo no cilindro,
pistões, anéis.

Procurar uma Assistência Técnica
Autorizada
Limpar ou substitua o filtro de ar (ver item
8.7 neste manual)

Filtro de ar obstruído
Filtro de combustível obstruído

Limpar ou substituir o filtro de combustível

Mangueiras de combustível obstruídas Limpar ou substituir as mangueiras
Motor sem
potência

Entrada de ar nas mangueiras de
combustível

Ajustar ou substituir as mangueiras

Carburador desregulado
Diafragmas do carburador dilatador
Janela de escape obstruída
Sobrecarga de trabalho

PROBLEMA

CAUSA

Procurar uma Assistência Técnica
Autorizada
Procurar uma Assistência Técnica
Autorizada
Procurar uma Assistência Técnica
Autorizada
Verificar os pontos de utilização correta do
equipamento (verificar no manual)

SOLUÇÃO

Chave desligada

Ligar a chave e dar a partida novamente

Tanque de combustível vazio

Abastecer o tanque

Vela de ignição suja ou terminal solto.
Falha na ignição

Limpar ou substituir a vela de ignição;
apertar o terminal
Procurar uma Assistência Técnica
Autorizada

Drenar; substituir por novo combustível
O motor para Água no combustível
abruptamente Mangueiras de combustível obstruídas Limpar ou substituir as mangueiras
(de repente)
Filtro de combustível obstruído
Limpar ou substituir o filtro de combustível
Respiro do tanque obstruído

Limpar ou substituir o respiro
Verificar o uso correto do equipamento
(consulte este manual ou entre em contato
com uma Assistência Técnica Autorizada)
Procurar uma Assistência Técnica
Autorizada

Sobrecarga de trabalho
Motor travado
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PROBLEMA

CAUSA

SOLUÇÃO

Fio de aterramento com mal contato
e/ou rompido

Substituir o fio de aterramento

Interruptor danificado

Substituir o interruptor

Motor aquecido por sobrecarga de
trabalho

Motor
falhando

Motor aquecido por falta de
refrigeração
Motor com excesso de temperatura
devido à mistura de combustível
incorreta
Carburador desregulado

Verificar o uso correto do equipamento
(consulte este manual ou entre em contato
com uma Assistência Técnica Autorizada)
Limpar as aletas de refrigeração do rotor e
cilindro
Drenar; substituir por combustível na
proporção adequada (ver item 7.1 neste
manual)
Procurar uma Assistência Técnica
Autorizada

Pouco combustível no tanque

Reabastecer o tanque de combustível

Respiro do tanque obstruído

Limpar ou substituir o respiro
Procurar uma Assistência Técnica
Autorizada
Procurar uma Assistência Técnica
Autorizada

Bobina falhando
Mal contato na chave liga-desliga
Terminal da vela de ignição mal
conectado
Excesso de carbonização no eletrodo
da vela de ignição

Conectar o terminal adequadamente
Limpar a vela de ignição e regular o eletrodo
com 0,6 mm (ver item 8.10 neste manual)

Atenção! Todas as operações do equipamento, exceto os itens listados no Manual do
Operador, devem ser realizados por pessoal competente autorizado. Caso o problema
do equipamento não seja identificado ou persista, procurar uma assistência técnica
autorizada Brudden.
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11.

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
06 (seis) meses para uso exclusivamente ocasional, 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 ou ausência do filtro de ar;
Mistura de combustível imprópria;
Alteração do equipamento ou de qualquer característica do projeto original;
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: Filtro de Ar, filtro de combustível,
Componentes de Borracha do Sistema de Alimentação de Combustível, Corda de Partida,
Vela, acessórios de corte.
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;
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•

Deslocamento e fretes dos equipamentos, peças e componentes.

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.
Av. Industrial, 600 – Distrito Industrial – 17580-000
Pompéia – SP
Telefone: (14) 3405-5000
brudden@brudden.com.br

www.brudden.com.br – 0800 424 5000
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