
Novo TRT80

SEJA BEM-VINDO!

A MAIS UM WEBINAR

Tema:

Palestrante:

Moderador:

Alexandre Vaccari
Training Supervisor - LATAM

Terex Latin America
alexandre.vaccari@terex.com

Ricardo Beilke
Parts &  Technical Service 

Manager Cranes Latam
ricardo.neto@terex.com



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.

3

Terex Cranes Webinar
Informações Iniciais



Knowledge. 
For your Expertise!

4

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 Webinar

Março/Abril

• 11/03 – Apresentação TRT80.

• 15/04 – Manutenção de Guindastes RT.



Knowledge. 
For your Expertise!

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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Terex Cranes Webinar
Novo E-learning
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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 



TRT 80
ROUGH TERRAIN 
CRANE



TRT 80
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Capacidade máxima de 80t.

Comprimento máximo da lança 42,1m.

Altura máxima da ponta da lança 45m.

Jib dobrável de 2 seções de 8/15 m.

Altura máxima com jib de 57 m.



Sistema Operacional

Plataforma de Telemetria

Lança com 3 modos de operação

Cabine inclinável e confortável
Comandos eletro-proporcionais personalizáveis

Easy to handle:
• Only 9,8 ft (3 m) width

• 4 steering modes

Grande variedade de opções:
• Jib dobrável de duas seços de 8/15m
• Tambor de carga auxiliar
• Até 4 cameras integradas ao display na cabine.
• Controle Remoto.

TRT 80US

Projeto do motor melhorado



TEOS Terex Operating System

• Customizable settings

• Adjust the responsiveness of the crane to operator 
preferences, load and wind speed

• Smoother movements or fast reaction

• Exceptionally accurate control

Novo Sistema Operacional com um  New Operating System 

com melhor fluxo de informações e acessibilidade para 

aumentar a eficiência operacional.



TEOS Terex Operating System



10’’ DISPLAY COLORIDO 
TOUCH SCREEN
• 10’’ Display colorido touch
• ícones autoexplicativos e intuitivos
• O fundo preto anti-reflexo melhora a 

visibilidade e reduz o cansaço 
visual.

MENU DE DIAGNÓSTICO
• segurança aprimorada: mensagens de erro e 

avisos são facilmente visualizados
• um menu dedicado para diagnósticos: feedback 

imediato sobre o guindaste, componente 
principal e status de operação do sensor.

NAVEGAÇÃO INTUITIVA
• baseado em amplo feedback do 

clientes
• funções primárias e usadas com mais 

frequência são imediatamente 
acessíveis

• controles intuitivos: uma curva curta de 
aprendizado para novos operadores.

OPCIONAIS INCLUÍDOS
• câmeras opcionais incorporadas na tela principal
• O controle remoto opcional e a plataforma T-

LINK também podem ser gerenciados a partir do 
display principal.

TEOS Terex Operating System

MÁXIMA 
VISIBILIDADE

NAVEGAÇÃO
INTUITIVA

MENU
DIAGNÓSTICO

OPCIONAIS
INCLUÍDOS



MENU PRINCIPAL

TEOS Terex Operating System



• CONTROLE ELETRO-PROPORCIONAL

• PERSONALIZAÇÃO
O operador pode personalizar os comandos e ajustar a velocidade de 
resposta de todos os movimentos do guindaste - mais suave ou reação 
imediata - para atender às preferências pessoais.

• VÁRIAS CONFIGURAÇÕES PESSOAIS PODEM SER SALVAS
Cada operador pode facilmente aplicar suas configurações pessoais no 
início de cada turno.
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ELETRO-PROPORCIONAIS CUSTOMIZÁVEIS

CABINE CONFORTÁVEL E INCLINÁVEL
• CONFORTO
• Assento ergonômico ajustável. Um sistema de aquecimento 

e ar-condicionado incorporado. Alto-falante de áudio 
estéreo

• VISIBILIDADE
Grande superfície de vidro
Inclinável

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



543
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2 3 4 5

3 MODOS DE LANÇA

3 modos diferentes de abertura de lança de acordo com a necessidade do trabalho

Modo I: Estabilidade
Primeiro seções 3-4-5, em seguinda a seção 2.

Modo II: Força
Primeiro a seção 2, seguida pelas seções 3-4-5.

Modo III: Proporcional
Seções  2-3-4-5 ao mesmo tempo extendidas proporcionalmente.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



JIB DOBRÁVEL E POLIA AUXILIAR OPCIONAIS

Seção principal treliçada de 8m e secundária de 7m : 
comprimento total 15m. 
Jib armazenado na lateral da lança e é facilmente montado
na lança principal.
Polia auxiliar disponível.

Abrindo a primeira seção

Abrindo a segunda seção

Polia auxiliar

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



FÁCIL DE MANOBRAR

DIMENSÕES COMPACTAS: APENAS 3 m DE LARGURA
Transporte simples – custos reduzidos
Ajustando-se até mesmo aos menores espaços

4 MODOS DE DIREÇÃO

Manobrabilidade máxima na obra

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Direção dianteira Direção traseira Direção nas 4 
rodas concentricas

Direção
caranguejo



ALTA POTÊNCIA, BAIXO CONSUMO DE 
COMBUSTÍVELCOM DESIGN MELHORADO DO 
MOTOR

MOTOR CUMMINS QSB6.7 TIER 4 FINAL/STAGE V

• Cummins QSB6.7 Tier 4 Final/Stage V 6-cilindros.
• velocidade de alto desempenho e capacidades de içamento.
• O novo controle anti-stall controla precisamente a potência e a 

velocidade -> o menor consumo de combustível.

ECOMODE: REDUZIR O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
Aceleração automática do motor para otimizar a potência durante a 
operação do guindaste e em espera -> menor consumo de 
combustível.

LUZES LED
Luzes LED de baixo consumo: faróis e luzes de trabalho.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



ATÉ 4 CÂMERAS para melhorar a visibilidade
Traseira – guinchos – lateral
Câmeras integradas no display principal

CONTROLE REMOTO
Permite controlar remotamente os principais movimentos do 
guindaste e motor :
• Giro da superestrutura
• Subida/descida de lança
• Extensão/retração de lança
• Guinchos
• Potência do motor

GUINCHO AUXILIAR
Mesmas características do principal

PRINCIPAIS OPÇÕES



PLATAFORMA OPCIONAL T-LINK 
TELEMATIC PLATFORM

Controle remoto dos dados da sua frota a qualquer hora e de qualquer lugar através da web : 

otimizar a eficiência e reduzir custos.

Uma ampla gama de dados em tempo real e uma variedade de análises estão disponíveis para 
avaliar o desempenho da frota.

Economia de custos e aumento de produtividade
Em todas aplicações.

Melhor gestão da manutenção e assistência técnica
O monitoramento remoto fornece dados e estatísticas operacionais essenciais do veículo. A 
manutenção de rotina pode ser programada com mais eficiência e problemas inesperados 
são resolvidos rapidamente.

Controle da frota
Usando a função Geofence, a posição de cada guindaste é monitorada e o proprietário é 
notificado no caso de o guindaste sair de seu limite definido.

Gerenciamento de máquina aprimorado, estatísticas e dados em tempo 
real
Uma ampla gama de dados operacionais em tempo real, códigos de falha são relatados para 
avaliar o desempenho da frota. A seção Datalogger coleta informações detalhadas do 
equipamento, como horas de trabalho, estatísticas de levantamento de carga, histórico de 
alarmes, etc.
T-Link pode ser adaptado.

PRINCIPAIS OPÇÕES



PRINCIPAIS OPÇÕES – T-LINK
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TABELAS DE CARGA



TABELAS DE CARGA



MY TEREX CRANES: 
ACESSO SIMPLES.

SEU PORTAL ONLINE PARA TODAS AS SUAS SOLICITAÇÕES!


