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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.

TECHNICAL TIPS 
CRANES

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.



Modos de Telescopagem

De modo a oferecer uma grande variedade de opções ao operador, o RT110 dispõe 
de três modos de telescopagem. Entretanto, o operador deve conhecer suas 
características afim de usufruir das diversas possibilidades que o sistema dispõe.

Sempre consulte a Tabela de carga do equipamento para se informar da devida 
capacidade máxima de acordo com a configuração utilizada.

Modos de Telescopagem

Por meio do botão de seleção (66), se pode selecionar o modo de telescopagem 
adequado ao trabalho a ser realizado.
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Modos de Telescopagem

Modo 1: Estabilidade

O modo 1 (lança de 5 seções) serve para elevação de LONGO ALCANCE, com maior
ESTABILIDADE e as seções mais leves T3, T4 e T5 estendendo-se antes da mais
pesada T2. No modo 1, a extensão e retração das seções T3, T4 e T5 é sincronizada
até 100% primeiro, então a seção 2 se estende ate 100%.

Selecione o modo de lança 1 alternando o interruptor de modo de lança no painel
direito do console.
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Seções 3, 4 e 5 avançam sincronizadamente até alcançar 100%, 
somente nesta posição a seção 2 inicia o avanço.

Seção 1 é 
fixa

Seções 3, 4 e 5, por serem mais leves e de avanço sincronizado, garantem uma 
capacidade alta em grandes distancias e alturas.



Modos de Telescopagem

Modo 2: Força

O modo 2 (lança de 5 seções) serve para ELEVAÇÃO PESADA. No modo 2, a seção
T2 estende primeiro até 100%. Então as seções T3, T4 e T5 estendem-se
sincronizadamente até 100%.

Selecione o modo de lança 2 alternando o interruptor de modo de lança no painel
direito do console.
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A seção 2 avança até atingir 100%, somente então, as seções 3, 4 e 5
avançam sincronizadamente.

Seção 1 é 
fixa

A seção 2 avança com as seções 3, 4 e 5 retraídas porém em seu interior, 
tornando o conjunto mais rígido, desta forma possibilita a elevação de cargas 
maiores a raios mais curtos.
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Modo 3: Montagem do Jib

O modo 3 (lança de 5 seções) serve para MONTAGEM DO JIB. Nesse modo, T2 (seção 
2) apenas estende por aproximadamente 30 pol. (762 mm), o que permite o 
deslocamento do jib para fora da rampa da cantoneira de suporte do jib, depois de 
se deslocar por cerca de 12 pol. (300 mm) de curso. Use apenas o Modo 3 para 
colocar o jib em operação ou para guardá-lo ao lado da lança.

Para maiores informações sobre montagem do Jib, consulte o manual de operações 
do equipamento.

Selecione o modo de lança 3 alternando o interruptor de modo de lança no painel
direito do console.
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