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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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Para um bom funcionamento de todo os 

sistemas, é de extrema importância que as 

inspeções e manutenções sejam realizadas 

periodicamente e seguindo os devidos 

procedimentos.

No manual de Operação e Manutenção do 

equipamento se pode encontrar a lista com 

todas as manutenções necessárias e seus 

devidos intervalos de tempo.

A seguir ilustramos alguns procedimentos, 

que, apesar de importantes, não são 

classificados em nenhum sistema específico. 
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Sistema de Arrefecimento do Motor

Abra o bujão na conexão da mangueira de entrada do aquecimento da cabine “D”. Desta 

forma se pode remover completamente o liquido de arrefecimento.

Após a remoção de todo conteúdo, feche o bujão da parte de baixo do radiador “C”.

Utilize a tampa superior para abastecer o sistema até que o visor fique completamente 

cheio. Utilize a mistura Agua / Aditivo adequada para a temperatura ambiente, (consulte o 

manual do fabricante do motor para maiores esclarecimentos).

Feche a tampa superior, o bujão da entrada do aquecimento da cabine “D” e acione o 

motor. Selecione o termostato da cabine para máximo aquecimento.

Aguarde uns minutos monitorando a temperatura do motor.

Verifique o nível de liquido de arrefecimento, por meio do visor e abasteça se necessário.

Certifique-se que todas as tampas/bujões estão devidamente fechadas.



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.

Pneus

Para a operação segura do equipamento, se faz 

necessário a correta calibração dos pneus, desta forma 

garante a durabilidade e em caso de operação sobre 

pneus, estes possam suportar a carga necessária.

A cada 40 horas se deve verificar a pressão e 

inspecionar em busca de rachaduras e deformações. A 

verificação do aperto das porcas deve ser realizada a 

cada 480 horas.

No manual de Operações do equipamento se pode 

encontrar a pressões adequadas conforme as 

dimensões do pneu instalado no equipamento. Exemplo:

Para inflar o pneu fora do guindaste, utilize sempre uma 

gaiola de proteção.
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.

Bateria

A bateria é responsável pelo fornecimento de energia enquanto o motor não está em 

funcionamento.

O guindaste é equipado com baterias tipo “livre de manutenção”. Esta denominação 

se refere a manutenção do componente, desta forma, não se faz necessário controlar 

nível e densidade de eletrólito.  

Entretanto, é necessário verificar as abraçadeiras do terminal, a caixa de suporte em 

busca de corrosão e também o sistema elétrico, garantindo que ela sempre seja 

carregada com os valores de tensão e corrente corretos.

Limpe a parte superior da bateria e se necessário aplique uma camada de Vaselina 

ou outro produto não inflamável, para impedir a corrosão.

IMPORTANTE:

Ao desconectar os cabos de bateria, solte primeiro o cabo negativo antes do 

cabo positivo, desta forma se garante que, caso se encoste a chave em partes 

metálicas do chassis durante a desconexão, não faça um curto circuito.
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Eixos

Seguindo o plano de manutenção, o óleo dos diferenciais e cubos devem ser substituídos a cada 

XXXXXXXX horas.

Posicione o equipamento em uma superfície plana e disponha de contêiner com a capacidade 

necessária .

Diferencial

Para substituição, localize o bujão na frente do diferencial.

Este acesso serve para abastecimento e verificação do nível. Na parte inferior do eixo, há um bujão, 

solte-o para liberar o óleo usado.

Após drenar todo o óleo, limpe e insira o bojão novamente, verifique se o anel de retenção se 

encontra em boas condições.

Abasteça o diferencial com o óleo indicado na tabela de lubrificantes até começar a escorrer. Feche 

o bujão verificando o anel de vedação, caso haja deformações, o substitua.

Inicialmente o diferencial foi abastecido com o óleo Shell SPIRAX S2 A 80W-90 consulte seu 

distribuidor local de lubrificantes para modelos equivalentes.
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Cubo de roda

Solte o bujão A para facilitar a remoção do óleo.

Utilize um contêiner com capacidade suficiente para acomodar o óleo usado e solte 

o bojão B para escoar o óleo usado.

Limpe e feche o bujão B verificando o anel de vedação em busca de deformações.

Abasteça por meio do orifício A até estar completamente cheio.

Inicialmente o cubo foi abastecido com o óleo Shell SPIRAX S2 A 80W-90 consulte 

seu distribuidor local de lubrificantes para modelos equivalentes.
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O tanque tem capacidade de 660 litros, portanto, antes de drenar, se deve dispor de um contêiner com 

tal capacidade. 

Tome as devidas precauções para proteger o meio ambiente, não permitindo que o óleo contamine o 

solo.

Utilize o manual de operações para determinar a viscosidade do óleo mais adequado de acordo com a 

temperatura ambiente. 

Utilize o óleo Shell S3 V46, Shell S3 V32 ou Shell S3 V68, consulte o distribuidor local de lubrificantes 

para possíveis equivalentes.

Sistema Hidráulico

Sempre que manômetro indicar uma pressão de 

2 bar, se faz necessário a substituição dos filtros 

de retorno localizados dentro do tanque hidráulico.

Verifique o manômetro a cada 480 horas ou a cada 3 meses.

A cada 2000 horas ou anualmente se deve substituir o óleo hidráulico.

Abaixo do tanque se pode encontrar o bujão 

onde se drena o óleo usado.


