TECHNICAL TIPS
CRANES

Dica Técnica:

Especificações de lubrificantes linha RT
Itália.
Ferramentas necessárias:

Ferramentas de manutenção geral

Modelos abrangidos:

Toda a linha RT produzida na Itália tais
como: RC 30, RT 35, RC 40, RC 45, RT 45,
RT 45L, A600, RC 60, RT 75, QS 1075L, RT
100

TECHNICAL TIPS
CRANES
Regras básicas de segurança

Perigo
O não cumprimento das instruções e das regras de segurança no Manual do
Operador e no Manual de Serviço apropriados à sua máquina resultará em morte ou
ferimentos graves. Muitos dos riscos identificados no manual do operador são
também riscos de segurança quando procedimentos de manutenção e reparo são
executados.
Não executar a manutenção a menos que:
➢ Você esteja treinado e qualificado para realizar a manutenção nesta máquina.
➢ Você leia, entenda e obedeça:
o As instruções do fabricante e as regras de segurança
o As regras de segurança do empregador e os regulamentos do local de
trabalho
o Os regulamentos governamentais aplicáveis
➢ Você tenha as ferramentas apropriadas, o equipamento de elevação e um local
adequado.
As informações contidas nesta dica técnica é um complemento do manual de
serviço. Consulte o manual de serviço apropriado de sua máquina para obter as
regras de segurança e os riscos.

If you have any doubts about how to perform any procedure, please contact our Technical Support team through our Web Portal
www.myterexcranes.com and access our Livechat.
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Motor

RIMULA R3X 15W-40

Transmissão

DONATAX TA

Diferenciais

SPIRAX A 80W-90

Comandos finais

SPIRAX A 80W-90

Tambores de carga

OMALA 159

Redutor de giro

TIVELA S150

Sistema hidráulico

TELLUS S2 V46

Reservatório de freio

DOT4 ESL (QUANDO
APLICÁVEL)

Radiador

ETILENOGLICOL

Cabos de aço

ÓLEO LUBRIFICANTE
COMUM

Coroa de giro

GRAXA MULTIUSO

Pontos de lubrificação com
bicos graxeiros e lança
telescópica

GRAXA MULTIUSO

If you have any doubts about how to perform any procedure, please contact our Technical Support team through our Web Portal
www.myterexcranes.com and access our Livechat.
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Dicas Gerais:
- Consulte sempre o manual de
operação e manutenção em caso de
dúvidas quanto aos períodos de troca
de óleos e filtros, bem como
capacidade dos reservatórios.
- Caso não tenha disponível o
lubrificante específico em seu
mercado local, consulte uma tabela
de equivalência de óleos e
lubrificantes.
- Evite lubrificação de graxa em
excesso e não ultrapasse o nível
máximo dos reservatórios.

If you have any doubts about how to perform any procedure, please contact our Technical Support team through our Web Portal
www.myterexcranes.com and access our Livechat.

