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Knowledge. 
For your Expertise!

• O webinar gravado para fins de Treinamento.

• A imagem dos participantes do webinar não

será gravada.

• Somente a gravação de áudio, vídeo

juntamente com os slides da apresentação,

será permitida.

• Essas regras se aplicam aos webinars

internos da Terex.
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Terex Cranes Webinar
Informações Iniciais
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• Os microfones e as câmeras dos

participantes estão desligados

• Em caso de dúvidas enviem perguntas

pelo chat.
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Em caso de dúvidas envie

perguntas pelo chat:

Pressione para abrir janela de 
perguntas

Terex Cranes Webinar
Informações Iniciais
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Escreva sua

mensagem neste

campo

Escreva seu 

nome e e-mail.

Clique aqui para 

enviar sua 

pergunta ou 

comentário

Terex Cranes Webinar
Informações Iniciais
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Agenda de Treinamento

Outubro/Novembro

• 01/10 – Liftplan – Ferramenta para planos de içamento.

• 22/10 – Rolamentos – Aplicados a Guindastes.

• 05/11 – Manutenção Preventiva de Guindastes.

• 19/11 – Estabilização Segura de Guindastes.
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Terex Cranes Webinar
Contatos e Suporte

• 0800 698-3739

• myterexla@terex.com

• LiveChat

• https://www.myterexcranes.com

• Aplicativo Myterex

COMMITMENT
For your uptime!
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Architecture
Terex Cranes Webinar
Objetivos Gerais

• Simples Acesso ! Solucionar problemas  de uma forma rápida e fácil

• Cobertura  para toda linha de Guindastes na região das Américas

• Disponível para plataformas Ios e Android

• Serviço Gratuito 

• Idioma Disponível ES / PT e USA

Além disso o App permite :

• Chamadas de Áudio

• Função Chat

• Compartilhamento de Imagens e Documentos

• Suporte Técnico em Tempo Real

• Avaliação do Serviço Realizado

• Fácil contato com a nossa Rede de Distribuidores e Serviços Autorizados 
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Terex Cranes Webinar
Um Presente para você !!!

http://www.eadcranes.com/ead/login/index.php

Acesse Agora e ganhe um 
curso online.



Tema: 
Manutenção de Guindastes MóveisBem-Vindos!

A mais um 
webinar Terex 
Cranes



Terex Cranes Webinar

MANUTENÇÃO – POR QUE EXECUTA-LA?

• Benefícios: 

• Segurança  (diminuição dos índices de acidentes);

• Confiabilidade (aumento da disponibilidade);

• Perda de confiabilidade dos clientes;

• Qualidade;

• Custos de Operação mais Baixos;

• Aumento da vida útil do equipamento;



• NR11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de 
Materiais.

• NR12 – Segurança no Trabalho de Máquinas e Equipamentos.

• NR18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da 
Construção.

• ABNT NBR ISO 4309:2009 – Equipamentos de movimentação de carga -
Cabos de aço - Cuidados, manutenção, instalação, inspeção e descarte.

• ANSI/ASME B30.5 – Mobile and Locomotive Cranes.

• ISO 9927 – Cranes Inspection.
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Terex Cranes Webinar

MANUTENÇÃO/INSPEÇÃO – NORMAS 
APLICÁVEIS



• INSPEÇÕES X MANUTENÇÕES:

• Manutenção – Manutenção Preventiva
(lubrificação, substituição filtros, troca de óleo, 
substituição de componentes de maneira
programada) baseada em intervalo de utilização
e/ou avaliação de desgaste dos componentes.
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EXECUTANDO A 
MANUTENÇÃO 



EXECUTANDO A 
MANUTENÇÃO 

• INSPEÇÕES X MANUTENÇÕES:

• Inspeções – Exame para verificar as 
condições de segurança e conservação do 
equipamento. Avaliando aspectos técnicos 
para garantir as condições de utilização e 
segurança do equipamento.
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EXECUTANDO A 
MANUTENÇÃO 
• INSPEÇÕES:

• Inspeção Inicial – Realizada em equipamentos novos ou quando 
o guindaste passa por alguma modificação.

• Inspeções regulares – Podemos dividi-las em dois tipos gerais 
baseados no intervalo.

• Inspeções frequentes:  Que podem ocorrer em intervalos 
que podem  ser desde diárias até mensais.

• Inspeções periódicas: Que podem ocorrer em intervalos 
que podem ser desde mensais até anuais, ou quando 
recomendado pelo fabricante ou por profissional 
qualificado. 
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EXECUTANDO A 
MANUTENÇÃO 

• INSPEÇÕES:
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INSPEÇÕES 
FREQUENTES

• Verificar todos os mecanismos de 
controle do guindastes que interferem
com o funcionamento do guindaste.

• Verificar todos os subsistemas do 
equipamento buscando por:

• Desgastes;

• Vazamentos;

• Contaminação por lubrificantes ou
elementos estranhos;

• Danos na estrutura do equipamento, 
essa inspeção pode ser feita de 
maneira visual sem baixa a lança do 
equipamento;

• Sistema de controle (LMI e ou
sistemas operacionais) por falhas ou
problemas;



INSPEÇÕES 
FREQUENTES

• Mangueiras hidráulicas (verificação diária),
principalmente as mangueiras que “trabalham”
(movimentam-se quando submetidas à pressão);

• Ganchos e suas travas, buscando por deformações, danos
“químicos”, fissuras ou desgastes;

• Passagem de cabo de acordo com o manual/tabela de
carga do fabricante;

• Verificar todos os sistemas elétricos e de controle do
guindastes que interfiram com o funcionamento do
guindaste.

• Verificar o nível dos fluídos do equipamento (hidráulica,
arrefecimento, pneumáticos).

• Verificar a pressão dos pneus



INSPEÇÕES 
FREQUENTES

• INSPEÇÕES DIÁRIAS:

• Inspeções realizadas antes do início da operação,
normalmente realizadas pelo operador.

• Verificar todos os mecanismos de controle do
guindastes que interfiram com o
funcionamento do guindaste.



INSPEÇÕES 
FREQUENTES

EPIS



INSPEÇÕES 
FREQUENTES

• DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NA ÁREA 
DA CABINA

Farol de 
trabalho

Proteção 
contra o sol

Manual de uso e 
manutenção

Tabelas de carga

Giroflex

Extintor



INSPEÇÕES 
FREQUENTES

• DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NA ÁREA 
DA CABINA



INSPEÇÕES 
FREQUENTES

• DISPOSITIVOS DE 
SEGURANÇA/ERGONÔMIA NA ÁREA DA 

CABINA

O ajuste da coluna da direção
Além disso, uma posição inadequada de
trabalho, pode fazer com que o operador acione
dispositivos/movimentos de maneira
inadvertida.

Não é apenas um item de
conforto para o operador,
contribui para a adequação
ergonômica o que diminui a
fadiga durante a operação e
doenças associadas ao
trabalho.

Ajuste do ângulo da coluna de direção.
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FREQUENTES

• DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NA ÁREA 
DA CABINA



INSPEÇÕES 
FREQUENTES

• DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NA ÁREA 
DA SUPERESTRUTURA

Farol de 
trabalho



INSPEÇÕES 
FREQUENTES

• DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NA ÁREA 
DA SUPERESTRUTURA

•Todas as alças de apoio devem
estar íntegras e bem fixadas, 

qualquer pega danificada, 
deformada, com folga ou

parcialmente destacada que 
ganhe folga deve ser controlada!!



INSPEÇÕES 
FREQUENTES

• DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NA ÁREA 
DA SUPERESTRUTURA

Os espelhos 
retrovisores devem 

estar íntegros e bem 
orientados para uma 
perfeita visibilidade!!

ATENÇÃO



INSPEÇÕES 
FREQUENTES

• DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NA ÁREA 
DA SUPERESTRUTURA

• AVISADORES 
SONOROS E 

BUZINAS



INSPEÇÕES 
FREQUENTES

• DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NA ÁREA 
DA SUPERESTRUTURA

As ruturas do interruptor, frequentemente, são causadas por materiais
apoiados nos planos ao redor, ao longo do raio de ação da alavanca com 
rolete.

Preste atenção aonde apoia os materiais!

A falha no funcionamento pode comprometer a segurança da máquina!!

Tabela de carga 360º ou 0º



INSPEÇÕES 
FREQUENTES

• DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NA ÁREA 
DA SUPERESTRUTURA

VERIFICAÇÃO DOS FINS DE CURSO



INSPEÇÕES 
FREQUENTES

• TAMBOR DE CARGA E CABOS DE AÇO

ENROLAMENTO 
INADEQUADO DO 

CABO DE AÇO
.

!



INSPEÇÕES 
FREQUENTES

• TAMBOR DE CARGA E CABOS DE AÇO

VERIFICAÇÃO DOS GUINCHOS



INSPEÇÕES 
FREQUENTES

• TAMBOR DE CARGA E CABOS DE AÇO
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Verificação do freio e demais componentes:

34

Webinar – Manutenção de Guindastes Móveis
VERIFICAÇÕES TAMBOR DE CARGA

Freio do 
Tambor

Linha de 
Pilotagem

A placa de pressão comprime o conjunto de 
discos sob a ação de duas molas frontais 
opostas até que a pressão de pilotagem que 
atua no lado oposto crie uma força maior que 
a das molas, fazendo com que a força axial 
aplicada aos discos desapareça.
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Webinar – Manutenção de Guindastes Móveis 
VERIFICAÇÕES TAMBOR DE CARGA



INSPEÇÕES 
FREQUENTES

• VERIFICAÇÕES POLIAS E GANCHO

Fig. 2Fig. 1



INSPEÇÕES 
FREQUENTES

• VERIFICAÇÕES POLIAS E GANCHO.
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“X” 3mm
“Y” 5mm
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Webinar – Manutenção de Guindastes Móveis 
VERIFICAÇÕES DO GANCHO
Inspeção do gancho:

• Deformação.

• Ao detectar um alargamento da boca do gancho de 
mais de 10% em relação à medida inicial "y" ou "y1" + 
"y2" deve-se substituir o gancho.

• OBS: A medida inicial “y” ou “y1” + ”y2” está marcada 
no gancho.

• Caso se detecte sinais de corrosão na rosca debe-se 
desmontar e eliminar os sinais de corrosão. Caso no 
proceso de limpeza ocorra a diminuição do diámetro 
do núcleo da rosca em mais de 5%, o moitão deverá
ser substituído.
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Webinar – Manutenção de Guindastes Móveis 
VERIFICAÇÕES DO CABO DE AÇO
Inspeção do cabo de aço:

• Deve fazer parte da inspeção diária, o operador deve sempre que possível observar o cabo buscando por sinais 
de deterioração e deformação.

• Sempre que ocorrer um incidente que possa ter causado danos ao cabo ou a sua extremidade, ou sempre que 
for utilizado após desmontagem seguida de reinstalação o cabo deve ser examinado.

• Verificar a redução do diâmetro do cabo (5%)

• Buscar por arames partidos e usar os critérios de rejeição listados em normal ou no manual do fabricante.
• Tipo de construção.
• Classificação do mecanismo
• Diâmetro do cabo
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Webinar – Manutenção de Guindastes Móveis 
VERIFICAÇÕES DO CABO DE AÇO
Inspeção do cabo de aço:

* Rope lay – medida entre duas posições 
“iguais” de uma perna do cabo de aço



INSPEÇÕES 
FREQUENTES

• VERIFICAÇÕES SISTEMA DE GIRO

41

Exemplo de verificação do nível 
de óleo do redutor de giro.

Principais pontos de vazamento no 
mecanismo de giro.
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Webinar – Manutenção de Guindastes Móveis
VERIFICAÇÕES REDUTOR DE GIRO
Verificação do freio e demais componentes:

• Desmontagem do mecanismo de giro a cada 4000 horas ou 2 anos.

• Realizar verificação visual e dimensiona (quando necessário) dos 
todos os componentes do sistema do redutor de giro.

• Teste funcional do freio de giro.
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.
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FREIO

É o dispositivo hidromecânico que mantém o eixo
travado, a menos que uma linha piloto o libere.

A ação de frenagem é baseada no grande atrito
criado pela pressão aplicada entre os discos, que é
acionada graças a um atuador que é empurrado
pelas molas para pressionar os discos

Webinar – Manutenção de Guindastes Móveis
VERIFICAÇÕES REDUTOR DE GIRO
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Webinar – Manutenção de Guindastes Móveis 
VERIFICAÇÕES REDUTOR DE GIRO
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Webinar – Manutenção de Guindastes Móveis 
VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS – MESA DE GIRO
Verificação: 

• Coloque um relógio comparador sob a pista externa do
rolamento.

• Aplique um impulso mínimo para baixo à pista externa e; o
impulso para baixo pode ser aplicado estendendo ou
abaixando a lança, modificando o momento frontal

• Aplique um impulso mínimo para cima à pista externa e, o
impulso para cima pode ser aplicado retraindo ou elevando
a lança para deslocar o peso para trás da parte superior.

• A diferença entre as leituras obtidas nas duas primeiras
etapas é a folga interna aproximada no rolamento.
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Webinar – Manutenção de Guindastes Móveis 
VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS – MESA DE GIRO
Verificação: 

• Compare o valor obtido com os valores fornecidos para o 
part number do rolamento que você está medindo.

• Quando o valor medido exceder o valor indicado, a coroa de 
giro deve ser substituída.
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Webinar – Manutenção de Guindastes Móveis 
VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS – MESA DE GIRO
Verificação dos parafusos de fixação:

• Livre de trincas e fissuras
Realize verificação visual

• Sem sinais de corrosão 
Qualquer leve ferrugem deve ser removida antes da reinstalação!

• Nenhuma cortes, cisões ou deformação das roscas e face de contato 
da cabeça do parafuso.
Não é permitido retrabalhar os parafusos! Em caso de danos nessas 
áreas o parafuso deve ser substituído.
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Webinar – Manutenção de Guindastes Móveis 
VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS – MESA DE GIRO

Verificação dos parafusos de fixação:

• Sem deformação plástica

No caso de parafusos de cabeça sextavada, o passo da rosca
deve ser medido a partir da haste do parafuso por pelo menos
10 voltas “X”, incluindo a primeira volta “Y” que não está

aparafusada!



INSPEÇÕES 
FREQUENTES

• VERIFICAÇÕES EIXO OSCILANTE
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Eixo Diânteiro
(Fixo)

Eixo Traseiro
(Oscilante)
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Webinar – Manutenção de Guindastes Móveis 
VERIFICAÇÕES EIXO OSCILANTE

Enquanto o eixo dianteiro é fixado ao chassis por meio de
parafusos, o eixo traseiro é montado em um suporte
oscilante que permite sua rotação, adaptando o nível do
guindaste às irregularidades do terreno.

Esse suporte é montado no centro em dois parafusos que
representam o ponto fixo de sua oscilação.

O movimento oscilante deve ser interrompido sempre que
a superestrutura sair do setor frontal para evitar o risco
de tombamento em caso de elevação sobre pneus
estáticos.

Eixo Oscilante



INSPEÇÕES 
FREQUENTES

• VERIFICAÇÕES TANQUE 
HIDRÁULICO/DIESEL
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Webinar – Manutenção de Guindastes Móveis 
NÍVEL DE CONTAMINAÇÃO 
Nível de contaminação do óleo hidráulico:

Contaminação de partículas - Excesso de contaminação em um sistema hidráulico reduzirá bastante a vida
útil de bombas, motores e blocos hidráulicos. Uma análise de amostra de óleo mostrará o número de
partículas por mililitro maior que um determinado tamanho de mícron. O número de as partículas em sua
amostra devem ser menores que o seguinte:

Dimensão da partícula Número de partículas por ml de óleo

10 mícron ou maiores 3000

20 mícron ou maiores 300

30 mícron ou maiores 100

40 mícron ou maiores 30

50 mícron ou maiores 10

100 mícron ou maiores 1
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Webinar – Manutenção de Guindastes Móveis 
NÍVEL DE CONTAMINAÇÃO 
Nível de contaminação do óleo hidráulico por água e oxidação:

• Todos os óleos hidráulicos por nós recomendados separam-se prontamente da água, que se deposita no fundo do
reservatório. Esta água deve ser drenada. A água medida na amostra de óleo será água dissolvida. Isso deve ser menor
que 0,05%. Se for maior que 0,05%, o óleo no sistema deve ser drenado e substituído.



INSPEÇÕES 
FREQUENTES

• VERIFICAÇÕES PURGA DO SISTEMA 
PNEUMÁTICO
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Architecture
Webinar – Manutenção de Guindastes Móveis 
T-LINK COMO FERRAMENTA DE MANUTENÇÃO
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• O sistema opera em redes 3G / UMTS que utilizam tecnologias

de satélites de posicionamento celular e global (GPS /

GLONASS) para conectá-lo à sua máquina em campo.

• Os componentes e o software da sua máquina coletam

dados da máquina e os transmitem para a um “Cloud”.

• O data center armazena todos os dados durante a vida útil

do equipamento.

• Os dados podem ser acessados a partir da máquina em

tempo real, via Internet, a partir do seu computador,

smartphone ou tablet.

Architecture
Webinar – Manutenção de Guindastes Móveis 
T-LINK COMO FERRAMENTA DE MANUTENÇÃO
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Webinar – Manutenção de Guindastes Móveis 
T-LINK COMO FERRAMENTA DE MANUTENÇÃO
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Dúvidas/Perguntas



MY TEREX CRANES: 
ACESSO SIMPLES.

SEU PORTAL ONLINE PARA TODAS AS SUAS SOLICITAÇÕES!


