TECHNICAL TIPS
CRANES

Type of Tips:

Descrição Instrumentos – Nova geração
Necessary Tools:

Sem Necessidade de Ferramentas

Models Applied:

Todos RTs equipados com a cabine da nova geração

TECHNICAL TIPS
CRANES
Basic Safety Rules

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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Identificação dos comandos

Os números de referência dos instrumentos e dos comandos indicados nas
ilustrações da cabina correspondem aos números no texto que se segue, onde
são descritos os comandos e os instrumentos, bem como o respetivo
funcionamento.
Notas: a lista seguinte indica e descreve todos os comandos standard e opcionais
da presente máquina. Nem todos os comandos e instrumentos listados são
fornecidos em cada máquina.
Antes de pôr a máquina em funcionamento, o operador deve estudar atentamente
todas as informações contidas no manual do equipamento e as normas de segurança
da primeira parte do manual de operações do equipamento.
O operador deve conhecer com rigor a posição e a função de cada comando
presente na máquina.
Em todo o manual estão presentes indicações de ADVERTÊNCIA, ATENÇÃO e NOTAS
para sublinhar as instruções importantes e relevantes.

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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Cabine

1 - Farol de trabalho
2 - Limpa para-brisas do vidro superior
3 - Antena do auto-rádio
4 - Farol rotativo
5 - Ar condicionado quente/frio
6 - Porta de acesso de correr
7 - Puxador de abertura
8 - Luzes de estado da carga da grua
9 - Limpa para-brisas do vidro dianteiro
10 - Espelhos retrovisores

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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Cabine

11 - Aleta pára-sol
12 - Painel de comandos superior
13 - Bocais de ventilação orientáveis e de fechar
14 - Painel de instrumentos lateral
15 - Pedal do acelerador
16 - Pedal do travão
17 - Coluna de direção
18 - Extintor
19 - Porta-objetos

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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Comandos na cabine
Coluna central (17)

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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20 - Painel de instrumentos com visor

Indicadores
Indicador do nível de combustível
Mostra a reserva de combustível presente no depósito
A luz piloto acesa indica um baixo nível de combustível.
Indicador do nível de DEF (Diesel Exhaust Fluid)
Mostra a reserva de líquido presente no depósito
O LED aceso indica um baixo nível de DEF
Conta-Giro

Indicador de temperatura do refrigerante do motor
A temperatura de trabalho normal vai dos 83°C aos 95°C. A
temperatura do líquido refrigerante não deve ser superior a
100°C.
NOTA: Se a temperatura atingir os 100°C desligue
imediatamente o motor e verifique o circuito de
arrefecimento.

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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Luzes piloto
Luz piloto dos faróis
A luz piloto acende-se quando os faróis estão ligados e a piscar.
Luz piloto de cor azul.
Luz piloto das luzes de presença/médios
Luz piloto de cor verde
Luz piloto do carregador de baterias
Acende-se quando:
- A ignição está ativada, mas ainda não se ligou o motor
- O alternador não carrega as baterias
Luz piloto de cor vermelha
Luz piloto de freio de estacionamento engatado
A luz piloto acende-se quando o freio de estacionamento está
engatado.
Luz piloto de cor vermelha
Luz piloto de pressão do ar do sistema de frenagem.
Acende-se quando a pressão é inferior a 4,5 bar.
Para pressões inferiores a 4,5 bar o freio de estacionamento mantémse engatado.
Luz piloto de cor vermelha

ATENÇÃO
Utilize a máquina apenas com a luz piloto vermelha apagada.

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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Luz piloto do indicador de direção direito
Luz piloto de cor verde
Luz piloto do indicador de direção esquerdo
Luz piloto de cor verde
Luz piloto de alarme da transmissão
Luz piloto de cor amarela
O código de alarme é indicado no visor.
A presença de um alarme de transmissão também é indicada pelo
acendimento do LED na caixa elétrica do carro.

Luz piloto de alta temperatura do óleo de transmissão
Quando a luz piloto se acender, desligue imediatamente o motor e
verifique o nível do óleo.
Luz piloto de cor vermelha
Luz piloto de ESPERA DA PRÉ-LIGAÇÃO
A luz piloto de ESPERA DA PRÉ-LIGAÇÃO (WTS) é de cor amarela
e mantém-se acesa durante o pré-aquecimento que se verifica
quando o interruptor de chave está na posição I durante o arranque
em períodos frios. Para utilizar o motor de arranque no menor tempo
possível durante o arranque em períodos frios, o motor não deve ser
ligado enquanto a luz piloto WTS não se apagar.

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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Luz piloto de ALARME do motor
A luz piloto é de cor amarela e indica a
necessidade de proceder à reparação do defeito mal
seja possível.
O código do alarme é indicado no visor.
Luz piloto de STOP do motor
A luz piloto é de cor vermelha e indica a necessidade de desligar o
motor mal seja possível em condições de segurança.
O motor deve ser deixado desligado até que o defeito seja reparado.
Luz piloto de bloqueio do diferencial traseiro
Luz piloto de emergência
Luz piloto dos faróis de neblina traseiros
Luz piloto de baixa pressão do óleo do motor
Acende-se quando:
- A pressão do óleo do motor é inferior a 3 bar
- O motor está no regime mínimo de rotação
Luz piloto de cor vermelha
Avaria no sistema de direção (versão ITALIA RT 1070)
A luz piloto assinala a avaria no sistema hidráulico principal de
alimentação da direção e o acendimento da eletrobomba de
emergência.

ATENÇÃO
Encoste o veículo assim que possível

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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Luzes piloto do filtro antipartículas - Diesel Particulate Filter – DPF
(apenas motor Fase 5)
Luz piloto de alta temperatura do escape (H.E.S.T.)
Indica uma temperatura no escape superior à de trabalho devido à
regeneração do DPF. O acendimento da luz piloto não indica a necessidade
de nenhum tipo de intervenção de manutenção no motor ou no escape.
Quando estiver acesa, certifique-se de que o escape não está direcionado
para superfícies que possam derreter, inflamar ou explodir com o calor.
Regeneração do DPF
Quando acesa ou intermitente, a luz piloto DPF indica que o filtro antipartículas precisa de ser regenerado.
Quando está acesa, o filtro será regenerado nas 2-6 horas de trabalho
seguintes. Preveja:
a) um uso intenso e contínuo da máquina por um mínimo de 20
minutos, ou
b) deixe a máquina estacionada numa superfície não inflamável ou
deformável às altas temperaturas (por exemplo, em cimento limpo ou
cascalho e não sobre relva ou asfalto).
Certifique-se de que não há objetos no espaço de 1 m à volta do escape;
objetos inflamáveis, deformáveis ou explosivos devem ser mantidos a uma
distância superior a 2 m (combustível, papel, plástico, tecidos, recipientes de
gás comprimido, tubos hidráulicos); certifique-se de que não há vapores ou
gases inflamáveis nas imediações que possam queimar, explodir ou contribuir
para queimar (como GPL, vapores de gasóleo, oxigénio, protóxido de azoto).
Quando estiver a piscar, a ação de regeneração deve ser realizada nas 1-2
horas seguintes. O regime máximo de potência é diminuído automaticamente.
Deixe a máquina “estacionada” com o motor ligado.
Luz piloto de inibição da regeneração do DPF
Assinala que a regeneração do filtro antipartículas está desativada

Consulte o manual de manutenção Cummins para obter mais
informações.

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.

Slide 11
SE1

Sa, Eduardo; 01/07/2020

SE1

TECHNICAL TIPS
CRANES

O visor ativa-se ao ligar o quadro de comandos e indica:
TRANSMISSÃO

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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22 – Alavanca da caixa de velocidades
Posição de ponto morto: alavanca na posição central
A alavanca deve estar na posição de ponto morto:
- quando a máquina está parada
- para passar da gama lenta à rápida
- para bloquear ou desbloquear a direção do eixo
traseiro
- para ligar o motor
Para engatar a marcha à frente, puxe a alavanca para
cima e desloque-a para a frente
Engate a primeira mudança rodando a virola para a frente
para a posição I, desengate o travão de estacionamento e
acelere. Em primeira, a máquina move-se para a frente;
engate outra mudança (II e III) à medida que aumentar a
velocidade rodando a virola para a frente.
Para engatar a marcha – ré , puxe a alavanca para cima e
desloque-a para trás
Engate a primeira mudança rodando a virola para a frente
para a posição I, desengate o travão de estacionamento e
acelere. A máquina faz marcha – ré em primeira; engate
outras mudanças (II e III) à medida que aumentar a
velocidade rodando a virola para a frente.

ATENÇÃO
A velocidade de deslocamento dos veículos
autorizados a circular na estrada é limitada segundo
o código da estrada inibindo o engate de algumas
mudanças.

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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23 - Bloqueio do diferencial do eixo traseiro
Pressione para bloquear o diferencial do eixo traseiro da máquina. O
diferencial mantém-se bloqueado enquanto o interruptor de comando estiver
ativado.
Antes de utilizar este comando, coloque a alavanca da caixa de velocidades
na posição de ponto morto (posição central).
Nota: Este modo deve ser utilizado exclusivamente para trabalhos em
terrenos particularmente acidentados.
24 - Bloqueio da oscilação da ponte traseira
Prima para bloquear a oscilação do eixo traseiro.
A oscilação da ponte traseira bloqueia-se automaticamente quando a
superestrutura roda para além dos 3° relativamente ao eixo longitudinal.
25 - Travão de estacionamento
Prima para ativar o travão de estacionamento

26 - Prima para acionar simultaneamente os seis indicadores de direção para
assinalar uma situação de emergência na máquina.

27 - Modo de direção

ATENÇÃO
Certifique-se de que as rodas dianteiras e traseiras estão alinhadas
e paralelas ao eixo longitudinal do carro portante.
Pressione repetidamente o botão para selecionar o modo de direção desejado,
apresentado no visor.
viragem coordenada/concêntrica
viragem apenas do eixo dianteiro

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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viragem tipo caranguejo
Ao fim de várias horas de funcionamento, verifique
o alinhamento das rodas do eixo dianteiro com as do eixo traseiro.
Se necessário, realinhe as rodas.
Para tal:
- pressione o botão até à indicação do modo de viragem concêntrica;
- alinhe as rodas do eixo traseiro utilizando o volante. O visor
apresenta o símbolo quando as rodas estão alinhadas;
- prima o botão para selecionar a viragem apenas do eixo dianteiro.
- alinhe as rodas do eixo dianteiro através do volante (controlo visual
do alinhamento).
As rodas dos eixos dianteiro e traseiro estão, agora, alinhadas.
Uma vez selecionado o tipo de viragem, a máquina é manobrada
através do volante.
28 - Interruptor do farol de nevoeiro traseiro
Prima para ligar o farol traseiro vermelho que assinala a presença do
veículo em caso de nevoeiro.
29 - Interruptor das luzes
Interruptor de três posições:
- luzes de presença
- desligado
- faróis médios
30 - Alavanca de regulação da inclinação da coluna

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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31 - Comutador de coluna de direção

Pressione o botão na cabeça da alavanca para ativar a buzina.

Rode o botão para selecionar:
J para ativar a intermitência do limpa para-brisas dianteiro
I para ativar a primeira velocidade
II para ativar a segunda velocidade
0 para desligar o limpa para-brisas.
Prima lateralmente na alavanca para acionar os jatos de limpeza
do para-brisas.
Empurre a alavanca para a frente para acionar os indicadores
laterais para virar à direita.
Puxe a alavanca para trás para acionar os indicadores laterais
para virar à esquerda.

Com o interruptor das luzes acionado, empurre a alavanca
- para cima para ativar a intermitência dos máximos,
- para baixo para acender os máximos,
- alavanca na posição central para usar os faróis médios.

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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Painel de instrumentos lateral (14)

32 - Visor
33 - Bypass de fim de curso do moitão
Rode e mantenha rodada a chave para excluir o
dispositivo de fim de curso de subida da roldana.
Solte a chave para reativar o dispositivo de fim de curso
de subida da roldana

ATENÇÃO
A exclusão é admitida exclusivamente para mudar as linhas de
cabo da roldana ou para a fixar à parte dianteira ou superior do
chassis.

34 - Bypass 110%
Rode e mantenha rodada a chave para ter um aumento
da capacidade de 10%.
Solte a chave para voltar às condições de trabalho
standard.

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.

Slide 17
SE1

Sa, Eduardo; 01/07/2020

SE1

TECHNICAL TIPS
CRANES
35 - Controle dos estabilizadores

ATENÇÃO
Remova os pinos de bloqueio antes de estender e retrair
as vigas do estabilizador.
Mantenha pressionado na consola de controlo o botão para selecionar
o pé ou a viga do estabilizador em questão.

Utilize o botão 38 para efetuar a manobra de extensão ou recuo.

Consulte o manual de operação para obter mais informações sobre a estabilização adequada do
equipamento.

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.

Slide 18
SE1

Sa, Eduardo; 01/07/2020

SE1

TECHNICAL TIPS
CRANES
36 - Tomada 24V
37 - Seleção do radiocomando (opcional)
Rode a chave para habilitar o uso do radiocomando
Painel de instrumentos superior

39 - Aquecedor auxiliar da cabina (opcional)
40 - Painel de controlo do climatizador

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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Premindo o botão, ativa-se ou desativa-se a recirculação
do ar.
- Recirculação ON = recirculação do ar a 100%, LED de
estado aceso
- Recirculação OFF = recirculação do ar a 0% (ar
exterior), LED de estado apagado
Premindo o botão, é possível ativar ou desativar a função
de descongelação.
- Descongelação ON = A/C ON + 80% de velocidade do
ventilador,
recirculação OFF e LED de estado aceso.
- Descongelação OFF = é restabelecida a funcionalidade
anterior, LED de estado apagado.
Posição OFF:
Quando o manípulo está na posição OFF o sistema está
desligado, a válvula de aquecimento está completamente
fechada, a recirculação (ar exterior) está desativada e o
painel de controlo não está retroiluminado.
Se se rodar o manípulo no sentido oposto à indicação
OFF, o sistema está ligado, seleciona-se uma velocidade
do ventilador e é restabelecida a funcionalidade anterior.
Botão A/C:
Premir o manípulo permite ativar (LED aceso) ou
desativar (LED apagado) o sistema de arrefecimento.

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.

Slide 20
SE1

Sa, Eduardo; 01/07/2020

SE1

TECHNICAL TIPS
CRANES

41 - Botão das luzes dos painéis de instrumentos
Acende a retroiluminação de todos os botões
nos painéis de instrumentos
42 - Botão dos faróis de trabalho
Prima para ativar os faróis de trabalho para iluminar a área de
trabalho em que se está a operar.
43 - Botão do farol rotativo da cabina
Prima para ativar o farol rotativo situado na cabina.
44 - Botão do limpa para-brisas do vidro superior / lava-vidros superior
prima 1 vez para ativar o limpa para-brisas, mantenha premido
para ativar os jatos de limpeza do vidro.
45 - Botão de inibição da regeneração do DPF (apenas motor Fase 5)
Prima a parte superior do interruptor para ativar o processo de
regeneração manual.
Prima a parte inferior do interruptor para interromper o processo.
Apenas se necessário, utilize para evitar altas temperaturas no escape
46 - Botão de inclinação da cabina
47 - Botão de engate do pino de bloqueio do giro
Consulte o manual de operações para a utilização correta deste
recurso.
48 - Botão de seleção da gama de mudanças (apenas para os modelos
RT 1070 - RT 1080 - RT 1080L).

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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Painel esquerdo

49 - Chave de ignição:
P - não ligado
O - OFF motor desligado
I - Acendimento do quadro de comandos
II - Arranque do motor. Solte a chave uma vez ligado o
motor.
Coloque a chave na posição O para desligar o motor.

50 - Botão de paragem de emergência

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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