
Preparação Para Reboque Terex TRT 80

Ferramentas Manuais de Uso Geral

Terex TRT 80

Ferramentas necessárias:

Dica Técnica:

Modelos abrangidos:

TECHNICAL TIPS
CRANES



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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Instruções Gerais Para Reboque do Equipamento.

- Em casos de falhas relacionadas ao sistema 

do trem de força o equipamento 

eventualmente poderá ser rebocado seguindo 

algumas orientações importantes.

- - Distância curta de no máximo 10 Km

- - Velocidade baixa: Max. 10 Km/h
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- Utilizar barra de reboque devidamente dimensionada.

- A força de tração exercida na barra de reboque não 

deve ser superior a 50% do peso do guindaste.

- Caso o guindaste fique preso em lama ou areia, ele 

pode ser removido por meio dos pontos de içamento 

dispostos nos quatro cantos do equipamento.

Para realizar o procedimento de reboque, siga o seguintes passos:

• Coloque o seletor de marcha em Neutro “N”;

• Libere o freio estacionário mecanicamente nas quatro rodas. Os 

freios de serviço alimentados por pressão de ar, não são afetados 

por essa ação;

• Desconecte o eixo de transmissão (eixo Cardan) dianteiro e 

traseiro. Se esta remoção não for realizada, a  transmissão 

poderá ser rápida e irreparavelmente danificada devido a 

insuficiência de lubrificação.


