
Inspeção do Sistema de Giro

Relógio Comparador

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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Componente responsável pelo acoplamento rotativo entre a 

superestrutura e o chassis do equipamento. Para garantir o 

bom funcionamento, este deve ser inspecionado 

periodicamente.

Diariamente, deve-se observar se não há objetos estranhos 

na zona de transmissão da engrenagem (dentes da 

engrenagem) e funcionamento/ruidos anormais.

Este rolamento deve ser lubrificado, em regra geral, a cada 

100 horas de funcionamento. Recomendam-se

lubrificações mais frequentes em ambientes tropicais, em 

locais muito úmidos, poeirentos, impregnados de impurezas 

e sujeitos a fortes oscilações térmicas ou na presença de 

uma rotação contínua. 

A zona de transmissão da engrenagem deve ser lubrificado 

no máximo a cada 480 horas ou 3 meses.
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LUBRIFICAÇÃO

Para a lubrificação, se utiliza os pontos de lubrificação (graxeiros) situados na 

área externa do rolamento.

Recomendamos a utilização de graxa Shell Alvania EP2 (-25ºC até +130ºC).

Utilizando uma bomba de lubrificação e por meio dos lubrificadores (graxeiros) 

situados na parte externa do rolamento, lubrifique o mesmo com graxa suficiente 

(quatro ou cinco bombadas são suficientes).

Uma vez lubrificado o primeiro graxeiro, gire a maquina a 90º para distribuir 

uniformemente a graxa por toda a superfície interna do rolamento.

Para lubrificar a zona de transmissão (dentes internos) aplica-se graxa por meio 

de um pincel ou bomba pulverizadora.

Para equipamentos que possuem central de lubrificação automática (opcional 

em alguns modelos), seu funcionamento deve ser checado periodicamente a fim 

de garantir que o rolamento seja lubrificado adequadamente.
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MONTAGEM

Este componente está montado por meio de parafusos tanto na 

superestrutura quanto no chassis.

Estes parafusos foram apertados em fábrica com um torque de 730 Nm 

(M24 classe 10.9) considerando um coeficiente de fricção entre 0,125 e 

0,150 e seguindo uma sequência adequada. Para montagem, este 

torque é aplicado em parafusos lubrificados.

É importante verificar o torque de aperto a cada 480 horas de trabalho. 

Utilize torquímetro calibrado com precisão +- 6%.

Devido ao ritmo de trabalho e diferenças de temperatura entre dia/noite, 

estes parafusos podem ocasionalmente perder este torque inicial. 

.

ATENÇÃO

O trabalho com os parafusos com baixo torque pode ocasionar o 

alongamento e consequente quebra, gerando um risco grave a operação.
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DESGASTE

Com o uso contínuo do equipamento é normal que o rolamento apresente 

desgaste natural depois de muitas horas de trabalho.

Anualmente ou a cada 1000 horas se faz necessário a verificação da folga 

do rolamento do giro.

Quando a folga máxima atingir 75% do limite máximo para o equipamento, 

este período deve ser reduzido para 300 horas. A medida que a taxa de 

desgaste aumenta, o período entre as medições deve diminuir 

proporcionalmente.

Procedimento:

• Estabilize o equipamento adequadamente;

• Com a lança fechada, eleve a 75º;

• Posicione e zere o relógio comparador, entre o chassis e a superestrutura;

• Abra a lança ao valor máximo permitido na tabela de carga;

• Desça a lança a 20 º;

• Meça o deslocamento indicado no relógio comparador.

Este procedimento deve ser realizado em, no mínimo, quatro pontos 

equidistantes.
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A Superestrutura é movida por meio de uma 

engrenagem (pinhão) acionado pelo redutor 

de giro.

O redutor tem a finalidade de diminuir a 

velocidade gerada pelo motor hidráulico de 

acionamento e consequentemente aumentar 

o torque.

Para um perfeito funcionamento, a folga entre 

o pinhão e a coroa de giro (rolamento de giro) 

[     ] deve estar entre 0,3 e 0,35 mm.

Esta folga deve ser verificada a cada 2000 

horas ou a cada ano.

O redutor é montado por meio de uma flange 

excêntrica, na qual é possível, mudando a 

posição dos furos, alterar a distância entre a 

coroa de giro e o pinhão.

Rolamento de Giro

Pinhão
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AJUSTE

Para realizar a medição, posicione a superestrutura de modo 

que o pinhão esteja sobre os dentes de engrenagem verdes.

Caso seja necessário ajustar, após soltar os parafusos de 

fixação, gire o conjunto do redutor.

Finaizado o ajuste, fixe os parafusos, conferindo se estão 

devidamente apertados.
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MANUTENÇÃO

O nível de óleo deve ser checado a cada 480 horas de trabalho.

Para verificar o nível, utilize a tampa de enchimento posição A e assegure que o nível esteja 

entre a marcação MAX e MIN.

Seguindo o plano de manutenção periódica, o óleo do redutor de giro deve ser substituído a 

cada 2000 horas de trabalho. Recomenda-se utilizar  o óleo Omala S4 WE 150

Substituição do óleo:

Desaparafuse o bujão de drenagem B e a tampa de enchimento A para facilitar a saída do óleo 

da unidade de redução.

Assim que o óleo for drenado, coloque novamente o bujão de drenagem B. Verifique se não há 

deformações no anel de vedação, neste caso substitua-o.

Para o enchimento:

Desaperte o tampão de carga A, introduza óleo pelo furo de carga até um nível compreendido 

entre as marcas MIN e MAX, aproximadamente 7,8L, volte a montar o tampão no orifício de 

carga.

Movimente o redutor algumas vezes de modo a eliminar eventuais bolsas de ar e, depois, volte 

a checar o nível.

A

B


