
Deslocamento do RT com JIB armado.

- Sem necessidade de ferramentas.

Ferramentas necessárias:

Dica Técnica:

TECHNICAL TIPS
CRANES

Modelos Abrangidos: 

RT120, 130, 160, 175, 180, 190, 230,

335, 345, 440, 450, 555, 55, 665, 775,

780, 110, 1120.



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.
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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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A operação SOBRE PNEUS com o JIB armado move o centro de 

gravidade do guindaste em direção ao final da lança diminuindo a 

estabilidade geral do guindaste não apenas na extremidade, mas 

lateralmente também. Por este motivo, tal operação não é recomendada 

exceto ao mover distâncias curtas para reposicionar o guindaste ou mover 

de uma posição onde o JIB não pode ser erguido na posição. Nestes casos 

as seguintes condições devem ser observadas quando tal movimento é 

realizado:

NOTA: Como em todos os trabalhos SOBRE PNEU, a pressão adequada 

do pneu é necessária para Operação.

• A superfície sobre a qual o guindaste deve ser movido deve firme e 

nivelada

• A lança principal deve ser totalmente retraída e posicionada num ângulo 

mínimo de 40 graus. 

• O guindaste não pode transportar cargas suspensas enquanto se move 

com o JIB armado. 

• Os blocos de ganchos ou bolas devem ser fixados para que não possam 

balançar e danificar o JIB durante o movimento. 

• A velocidade de deslocamento deve ser limitada a 2,5 mph ao mover o 

guindaste com o JIB armado. 

• A lança deve ser posicionada diretamente sobre a frente (ou no caso de 

um caminhão guindaste - sobre a parte traseira) durante o movimento.
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• Recomenda-se que o freio do giro esteja aplicado e a 

trava mecânica do freio esteja inserida.

• Se o espaço permitir, é desejável (embora não obrigatório) 

ter os estabilizadores estendidos e as patolas parcialmente 

abaixadas durante a locomoção. (O operador deve tomar 

esta determinação com base no local de trabalho e 

condições.)


