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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.
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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.



Indicador de alinhamento do eixo traseiro

Os Guindastes Terex dispõe de vários modos de direção para ajudar o 
operador realizar diversas manobras no canteiro de obras, para tanto, se 
faz necessário que o sistema funcione adequadamente.

Com uma inspeção periódica, se pode garantir que o sistema de indicação 
funcione adequadamente, permitindo ao operador realizar suas manobras 
de forma segura.
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Indicador de alinhamento do eixo traseiro

No painel do Guindaste, temos a luz indicadora de alinhamento do eixo traseiro.

Este indicador permanece aceso enquanto o eixo traseiro estiver alinhado.

Periodicamente, deve-se checar o funcionamento a fim de manter a confiabilidade 
do sistema.

Com o botão de seleção de direção traseira pressionado e acionando o volante, 
alinhe visualmente a roda traseira, certifique-se que a roda esteja alinhada com o 
chassis.

Nesta condição a luz indicadora deverá estar ACESA. 
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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.

Luz Indicadora 
de Alinhamento



Indicador de alinhamento do eixo traseiro

Em caso da luz indicadora não estiver acesa, verifique o alinhamento do sensor.

Verifique se o parafuso (2) esteja acionando adequadamente o sensor (1). 

Quando a roda está perfeitamente alinhada, o parafuso pressiona a micro switch (1) 
acionando-a, quando  se desalinha ele libera a micro switch (1).

Pode-se pressionar manualmente o sensor para verificar se há algum problema 
elétrico tipo lâmpada defeituosa, micro switch, cabeamento, etc.
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