
NÃO GUARDE O EQUIPAMENTO COM

PRODUTO QUÍMICO E/OU PRESSÃO.

NÃO GUARDE O EQUIPAMENTO COM

PRODUTO QUÍMICO E/OU PRESSÃO.

SUPER SPRAY
Pulverizador de alta pressãoPulverizador de alta pressão



Caro Cliente, Especificações Técnicas

Obrigado, você acaba de comprar um Modelo ................................................ Super Spray
produto da marca Brudden. Peso líquido ............................................... 1,60 kg

Nossos produtos são fabricados tendo Reservatório
como objetivo a sua satisfação e para tanto não - Capacidade total..................................... 5,4 litros
medimos esforços. - Capacidade útil.......................................... 5 litros

Em caso de dúvidas sobre nossos - Material ................................................ Polietileno
produtos, dirija-se ou entre em contato com um de - Diâmetro do bocal ..................................... 60 mm
nossos revendedores, assistências técnicas ou Bomba
diretamente à fábrica. - Tipo............................................................. Pistão

- Material ....................................................... Latão
- Pressão de trabalho ................. 7,0 a 12,6 kgf/cm²Apresentação

(100 a 180 psi)
- Pressão máxima.................................. 14 kgf/cm²

O conteúdo da embalagem é formado 
(200 psi)

pelos seguintes itens:
Comprimento da lança ............................. 300 mm
Comprimento da mangueira ................. 1.000 mm

1 - Reservatório com câmara, mangueira e 
Bico instalado .................. Cone regulável amarelo

registro
2 - Lança

Características3 - Manual de instrução

- Alta pressão que possibilita uma pulverização 
uniforme.

- Bico regulável que produz desde uma simples 
névoa, até um jato fino para aplicações a 
distância.

- Pouca quantidade de peças para facilitar a 
manutenção.

- Materiais de alta resistência ao desgaste.

Indicações

- Ideal para aplicação de inseticidas, fungicidas, 
adubos foliares, carrapaticidas e bernicidas.

- Combate a focos de mosquitos, pernilongos, 
baratas, etc.

- Sanitização de canis e aviários.
- Sanitização de aeronaves.
- Umidificação de plantas.
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Recomendações de Segurança

É obrigatório o uso de vestuário e 
Antes de colocar em operação, leia 

equipamentos de segurança 
com atenção todos os itens deste 

adequados.
manual, caso contrário você coloca-
rá em risco sua saúde, a de outrem e 
a integridade do equipamento.

Não coma, beba ou fume durante a 
Operando pela primeira vez:

aplicação.
Solicite ao vendedor uma demons-
tração de uso.

Não polua o meio ambiente.
Utilize somente peças e serviços 
originais.

Não pulverize contra pessoas ou 
Mantenha o equipamento e os 

animais.
produtos químicos fora do alcance 

Tenha precaução com relação a 
de crianças e animais.

instalações elétricas.
Antes da troca de bicos, esvazie a 
pressão interna.

Guarde os produtos químicos em 
Uso de Produtos

lugar seguro.
Químicos Tóxicos
(Medidas de segurança extras são necessárias no 
uso de produtos químicos nocivos)

- Após o trabalho, tome banho com 
água fria e sabão em abundância.

Leia com atenção o rótulo dos - Troque a roupa.
produtos químicos. Especial 
atenção na utilização de líquidos 
inflamáveis.

NOTA:
O vestuário utilizado durante a pulverização deve 
ser lavado separadamente das demais roupas de 

Coloque a quantidade de água uso diário.
desejada num recipiente e adicione 
o produto químico na proporção 
recomendada no rótulo. ATENÇÃO:

Em caso de intoxicação, procure imediatamente um 
médico e mostre-lhe o rótulo do produto químico 
usado.

Misture até a diluição total do pro-
duto químico e, em seguida, proce-
da o abastecimento do reservatório.

 

Produto
químico
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todos os sentidos (horizontal e vertical), por Tríplice lavagem de
aproximadamente 30 segundos, para remover os 

embalagens vazias resíduos do produto que ficou aderido às paredes 
internas da embalagem.

- Retire a tampa da embalagem e coloque 
cuidadosamente a água de lavagem no reservatório Após o uso dos produtos fitossanitários, 
do pulverizador.restam as embalagens contaminadas pelos 

- Mantenha a embalagem sobre a produtos que continham e que precisam ser 
abertura do reservatório do pulverizador por descartadas de maneira correta e segura para não 
aproximadamente 30 segundos ou até o contaminar o homem, os animais domésticos e o 
esgotamento do seu conteúdo.ambiente (solo, ar e água). Portanto, antes de 

- Repita as operações de lavagem por qualquer destinação final de embalagens vazias 
mais duas vezes. Assim você completou a tríplice é extremamente importante que o resto do produto 
lavagem.no seu interior seja retirado e descartado de 

- A seguir inutilize as embalagens maneira correta, segura e eficaz. Este 
plásticas e metálicas, perfurando o fundo com um procedimento é regulamentado pela ABNT, através 
instrumento pontiagudo, a fim de evitar que seus da NBR 13.968.
rótulos sejam danificados, permitindo a sua No caso de embalagens metálicas, 
identificação e impedindo a sua reutilização.plásticas rígidas e de vidro que continham produtos 

- As embalagens inutilizadas podem ser fitossanitários para serem aplicados diluídos em 
estocadas temporariamente em local adequado, água, é feita a remoção usando-se a Tríplice 
aguardando destinação final.Lavagem. Este método não se aplica aos produtos 

- No caso da embalagem de tamanho embalados em recipientes não rígidos, tais como: 
médio ou grande (50, 100 e 200 litros), após lavá-la sacos plásticos, sacos aluminizados e sacos 
em volume adequado e colocar a tampa, role-a no multifoliados. Estes recipientes deverão ser 
chão por aproximadamente 30 segundos.descartados de outras maneiras.

- Complete a agitação elevando, Tríplice Lavagem significa enxaguar três 
alternadamente, as extremidades da embalagem vezes a embalagem vazia. Esta medida de 
apoiando uma delas no solo. Esta operação deve segurança torna possível a reciclagem do material 
durar aproximadamente 30 segundos.usado na fabricação da embalagem de produtos 

- A retirada da água de lavagem da fitossanitários.
embalagem deve ser feita da mesma maneira - Na execução da Tríplice Lavagem 
realizada no esgotamento do seu conteúdo, utilize sempre equipamentos de proteção 
colocando no reservatório do pulverizador.adequados, tais como: luvas, avental, botas, óculos 

- Repita as operações de lavagem por protetores ou protetor facial.
mais duas vezes. Na última, esvazie totalmente a - Imediatamente após o esvaziamento, 
embalagem, colocando sempre as águas de mantenha a embalagem com a abertura voltada 
lavagem no reservatório do pulverizador.para baixo — sobre a abertura do reservatório do 

- Quanto menor for a quantidade de água pulverizador ou sobre a vasilha que está utilizando 
de lavagem que ficar na embalagem — de uma para o preparo da mistura — por aproximadamente 
lavagem para outra — mais perfeita e completa será 30 segundos ou até o esgotamento do seu 
a descontaminação.conteúdo.

- Para a execução da tríplice lavagem, - A seguir, volte a embalagem à posição 
não use volume de água muito menor nem muito normal e coloque água em volume máximo de 1/4. 
maior que 1/4 do volume da embalagem.Por exemplo: em uma embalagem de 20 litros, 

- A tríplice lavagem deve ser executada coloque 5 litros de água.
imediatamente após o esvaziamento da - Coloque a tampa da embalagem e 
embalagem, durante o preparo da mistura.aperte o suficiente para evitar vazamento durante a 

agitação.
Fonte: Associação Nacional de Defesa Vegetal - ANDEF- Agite a embalagem vigorosamente em 
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03 - Abasteça até o nível máximo de utilização     Montagem Inicial
(5 litros) indicado no reservatório.

Conecte a lança de pulverização no 
registro.

04 - Coloque a câmara dentro do reservatório, 
fixando-a através da tampa.

Operação

01 - Regule a altura da cinta.

05 - Acionando a haste, o líquido contido no 
depósito é comprimido para o interior da câmara 
seguindo até o registro. Proceda o bombeamento 
sempre que a pulverização tornar-se deficiente.

02 - Certifique-se de que todas as juntas estejam 
apertadas, para evitar vazamentos.
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06 - Acionando a alavanca do registro, o líquido 02 - Elimine toda a pressão da câmara e 
será pulverizado através do bico. enxugue o aparelho.

03 - Lubrificação: Para um perfeito 
funcionamento, o pulverizador obrigatoriamente 
necessita de lubrificação periódica nas seguintes 
partes:

• HASTE DE BOMBEAMENTO
Desrosqueie a porca de fixação da haste 

da câmara e lubrifique com óleo de máquina ou 
graxa.

07 - Pulverização: O bico amarelo que 
acompanha o pulverizador é regulável. Apertando-o 
consegue-se restringir a saída de líquido 
transformando-o em spray (forma de cone). Ao 
contrário, consegue-se um jato contínuo.

NOTA: É importante lubrificar a haste 
quando o bombeamento se tornar pesado ou após 
longo período sem utilização do pulverizador.

• REGISTRO
Aperte levemente o gatilho e goteje óleo 

de máquina na agulha. Faça movimentos de 
abertura e fechamento do gatilho para o perfeito 
escoamento do óleo no interior do registro.

Manutenção Rotineira

e Armazenamento

O reservatório e a câmara não devem ser 
armazenados com qualquer produto químico, 
líquido e/ou pressão interna, pois pode causar 
danos aos componentes do equipamento e à saúde 
do operador.

01 - Antes de armazenar o equipa-
mento, retire a câmara e lave internamente o 
reservatório. Então, abasteça-o com água limpa, 

NOTA: Caso seja necessário, retire a recoloque a câmara e proceda o bombeamento. 
tampa do registro, a agulha e as peças internas para Pulverize até a total despressurização da câmara, 
fazer uma limpeza. Após, lubrifique a agulha e objetivando-se à limpeza interna do sistema.
monte-a novamente.NOTA: Sempre restará líquido na câmara 

mesmo depois da limpeza. Por isso, retire a câmara, 
bombeie e pulverize até que saia ar pelo bico.
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zado. O nível do líquido indicará o volume na escala Calibração do Pulverizador
correspondente.

06 - Esvazie o reservatório do calibra-
USO DO CALIBRADOR (RG: 9210638) dor e repita a operação, obtendo assim a média de 
* O calibrador é opcional * duas ou mais medições.

01 - Posicione a lança na altura de OBS: Se dividir o volume encontrado por 
trabalho, pulverize e meça a largura da faixa de 25, você saberá o consumo do líquido a ser 
aplicação. pulverizado em litros/m².

02 - Conforme a largura da faixa de 
aplicação, deve-se percorrer uma distância que 
corresponda a 25 m². Termo de Garantia

A BRUDDEN Equipamentos Ltda., garante 
o equipamento identificado neste manual, obrigando-
se a reparar ou substituir peças e componentes que, 
em serviço e uso normal, segundo as recomendações 
técnicas, apresentarem defeitos de fabricação ou de 
matéria-prima, obedecidas as seguintes regras.

Prazo de garantia: 06 (seis) meses, a partir 
da data de emissão de nota fiscal de venda ao primeiro 
proprietário.

Aplicação da garantia: A garantia será 
concedida pela BRUDDEN gratuitamente, desde que 

Para área de 25 m²:
as peças e componentes apresentarem defeitos de 
fabricação ou montagem, após análise conclusiva na 
fábrica.

Perda do direito de garantia:
• Utilização do equipamento em desacordo 

com as recomendações técnicas do Manual de 
Instrução; ou com abusos, sobrecargas de trabalho ou 

03 - Fixe o calibrador à lança como acidentes.
• Manutenção preventiva/corretiva por segue:

pessoas não autorizadas.
• Emprego de peças e componentes não 

fornecidos pela BRUDDEN.
• Alteração do equipamento ou de qualquer 

característica do projeto original.
Itens excluídos da garantia:
• Peças que apresentam desgaste ou 

fadiga pelo uso, salvo se apresentarem defeitos de 
fabricação, montagem ou de matéria-prima.

• Defeitos decorrentes de acidentes.
• D e s l o c a m e n t o s  e  f r e t e s  d o s  

equipamentos, peças e componentes (para garantias 
não concedidas).

• Deslocamentos e imobilização de 
pessoal.

Generalidades:
• Peças substituídas em garantia serão de 

propriedade da BRUDDEN.
• A garantia de peças e componentes 

A - Remova o conjunto corpo do bico/bico e o filtro substituídos extingue-se com o prazo de garantia do 
da lança. equipamento.
B - Encaixe a tampa do calibrador à lança. • Atrasos eventuais na execução dos 
C - Reinstale o filtro e o conjunto corpo do bico/bico. serviços não conferem direito ao proprietário a 
D - Rosqueie o reservatório do calibrador à tampa. indenização e nem a extensão do prazo de garantia.

• A BRUDDEN é facultado o direito de 
04 - Segure a lança na posição normal introduzir modificações ou paralizar a fabricação do 

equipamento.de trabalho e pulverize até cobrir a área corres-
pondente a 25 m².

05 - Faça a leitura do volume pulveri-

Largura da faixa
(m) 0,5

50,0

0,7

35,7

1,0

25,0

1,2

20,8

1,5

16,7
Distância a percorrer

(m)

Faixa

Lança

Tampa do Calibrador

Filtro da Lança

Corpo do Bico

Bico

Reservatório do
Calibrador

* O CONTEÚDO DESTE FOLHETO ESTÁ SUJEITO
A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO *
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Brudden
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.

Av. Industrial, 700 - Distr. Industrial - 

PABX (14) 452-1088 - Fax (14) 452-1105
E-mail: brudden@brudden.com.br

Caixa Postal 11
CEP 17580-000 - Pompéia - SP - Brasil

RG: 09.1070.7Kit de Reparo (não incluído)

ITEM CÓDIGO DENOMINAÇÃO QT.

01
02
01
01
01
01

05
07
12
21
28
39

30.0010.1
90.0004.2
80.0023.6
30.0307.4
09.1091.4
80.0009.2

Parafuso borboleta
Esfera de aço inox 1/4”
Anel OR1-110 (nitrílica)
Tampa do registro (S 9600)
Agulha
Anel OR1-012 (silicone)

RG: 00.0014.1 ITEM CÓDIGO DENOMINAÇÃO QT.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

43

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01

01

01

30.0008.7
09.0975.6
09.0011.7
09.0009.2
30.0010.1
80.0055.4
90.0004.2
09.0090.4
30.0009.3
30.0011.8
09.0003.4
80.0023.6
09.0294.9
09.0013.0
90.0515.7
90.0877.6
30.0306.8

90.0779.4
30.0308.0
30.0307.4
90.0158.0
30.0311.1
80.0052.5
30.0511.0
80.0058.3
80.0061.4
09.1091.4
80.0049.4
09.1589.2
09.0800.1
30.0015.3
30.0258.3
30.0260.8
30.0257.7
09.0980.0
30.0512.7
30.0259.0
80.0009.2
30.0007.0
09.0598.8

09.0981.6

09.0600.2

30.0310.5

Depósito
Cinta completa
Depósito completo
Válvula do cilindro
Parafuso borboleta
Vedação do depósito
Esfera de aço inox 1/4”
Câmara
Bucha de retorno
Tampa do depósito
Cabo com haste
Anel OR1-110 (nitrílica)
Haste completa
Câmara completa
Abraçadeira 12-16 (AR 16)
Corpo da mangueira
Porca S-20 x 1,5 (S 9600)

Trava do registro (S 9600)
Corpo do registro (S 9600)
Tampa do registro (S 9600)
Mola de compressão
Base da agulha (S 9600)
Vedação do registro
Corpo da agulha
Anel OR1-109 (viton)
Anel OR1-010 (viton)
Agulha
Anel OR1-019 (nitrílica)
Registro
Registro completo (S 9600)
Junta cônica
Porca cônica (S 9304)
Tubo da lança 300 (S 9304)
Junção 11/16” (S 9304)
Corpo da lança PVC
Filtro do bico
Corpo do bico regulável
Anel OR1-012 (silicone)
Capa do bico regulável
Bico cone regulável
(amarelo) (S 9304)
Lança de pulverização 300
(S 9707)
Lança de pulverização 300
completa (S 9304)

Cabeça do filtro (S 9600)


