TECHNICAL TIPS
CRANES

Dica Técnica:

Como fazer o “RESET” do painel de operação
quando este se encontra em linguagem Japonês.
Ferramentas necessárias:

-

Procedimento de calibração ML-5A
Trena 50 metros
Inclinômetro digital
Pesos conhecidos para o
procedimento de calibração

Modelos Abrangidos:

HC50 / HC60 / HC80 / HC110
HC165 / HC230 / HC275
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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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Chave de limitador de momento colocada no
modo de transporte enquanto o motor está
funcionando
• O motivo para a tela mudar para o idioma japonês é
que o operador equivocadamente mudou a chave de
controle dos modos para o modo de transporte como o
motor em funcionamento ou se o display perdeu a
alimentação antes de executar as funções para
desligamento normal
• A configuração dos parâmetros de exibição deve ser
realizada.
• Quando isso ocorre, uma calibração completa deve ser
realizada (ângulo da lança e célula de carga).
• Entre em contato com o departamento de serviço da
Terex
• 0800 698 3739

• MODO TRANSPORTE (1): O painel é desligado e todos os
dispositivos de limitação de carga e chaves fim de curso estão
desabilitados.
• MODO OPERAÇÃO (2): O painel do limitador de momentos está
totalmente funcional. Todos os dispositivos de limitação de carga e
chaves fim de curso estão funcionando.
• MODO EREÇÃO (3): O painel é ligado, a tela é de fundo
VERMELHA e nenhuma tabela de carga é fornecida. Todos os
dispositivos de limitação de carga e interruptores de limite estão
desativados.

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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Outras causas possíveis.
(Consulte os diagramas elétricos da máquina)
•Fusível F720A.

Central elétrica de relés e fusíveis.

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.

