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Tema:
Gruas Torres CBR Montagem
Team members:
Robert Ourt
Alexandre Vaccari

INFORMAÇÕES INCIAIS
• Os participantes devem manter suas câmeras e microfones desligados:

• Em caso de dúvidas enviem perguntas pelo chat:
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INFORMAÇÕES INCIAIS
Em caso de dúvidas envie perguntas pelo chat:

Escreva sua mensagem
neste campo
Pressione enviar
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INFORMAÇÕES INCIAIS
Closed Caption – Legenda em Inglês:
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INFORMAÇÕES INCIAIS
Closed Caption – Legenda em Inglês:

5

AGENDA DE TREINAMENTOS ON-LINE
JUNHO 2020
• 02/06 – Procedimentos Grúas automontantes CBR – Palestrante Convidado Robert Ourt (Terex
Cranes USA).
• 09/06 – Sistemas Eletrônicos Aplicados em Guindastes
• 16/06 – T-Link Telemetria nos Guindastes
• 23/06 – Guindastes Torre Terex
• 30/06 – Guindastes para Terrenos Difíceis Terex
• 07/07 – Manutenção Preventiva de Guindastes Móveis (parte 2)
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Webinar – Gruas Torres CBR Montagem

Rules

• Participants on the webcast are informed that the webcast will be recorded for training purposes.
• Visuals of webcast participants are not recorded.
• Audio recording only, together with the presentation deck is permitted.
• These rules apply to internal Terex webcasts.

Webinar – Gruas Torres CBR Montagem

Regras

• Os participantes do webinar são informados de que ele será gravado para fins de treinamento.
• A imagem dos participantes do webinar não é gravada.
• Somente a gravação de áudio, juntamente com os slides da apresentação, é permitida.
• Essas regras se aplicam aos webinars internos da Terex.

CONTATOS E DÚVIDAS
• 0800 698-3739
• myterexla@terex.com
• https://www.myterex.com.br
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cbr 36h-4 operacao de montagem

CBR36H-4 Especificações
A grua auto-montante CBR36H-4 possui capacidade máxima de 4
toneladas métricas e comprimento total de 36 metros de lança.

CBR36H-4 36m Tabelas de Capacidade
As capacidades para os 36 metros de lança incluindo as montagens a 10°
ou 15° de angulação estão descritas abaixo.

36m 2 e 4 linhas de cabo

36m 10° 2 duas linhas de cabo apenas

36m 15°Offset 2 linhas de cabo apenas 1000kg

CBR36H-4 25m Tabela de capacidades com lança dobrada.
As tabelas de capacidades para a lança dobrada a 25 metros incluindo
10° e 15° de angulação estão descritas abaixo.

25m 2 e 4 Linhas de cabo.

25m 10° Duas linhas de cabos apenas

25m 15°Duas linhas de cabos apenas 1000kg

Dados de Desempenho e Limites Operacionais.
•
•
•
•
•
•

Velocidades Máximas de Vento:

Limítes de Temperaturas de Operação -5 a 40°C.
Máxima Humidade Relativa do Ar 90%.
Velocidades de Subida de Carga = 3 velocidades.
Velocidade de Giro de Lança = 2 velocidades.
Velocidade do Carrinho = 2 velocidades.
Área de Capacidade Máxima de Carga 4m².

•
•
•
•
•

Operação 72km/h ou 44.8mph.
Durante Montagem 30km/h ou 18.6mph.
Fora de Serviço 102km/h ou 63.4mph (nível do solo).
For a de Serviço 151km/h ou 93.8mph (a 20m).
A grúa deve ter o giro liberado >72kph.

MOVIMENTO

VELOCIDADE (m/min)

CAPACIDADE (KG)

POTÊNCIA (kW)

SUBIDA DE CARGA
2 LINHAS

LENTO 6
MÉDIO 23
RÁPIDO 46

2000
2000
1000

8.8

SUBIDA DE CARGA
4 LINHAS

LENTO 3
MÉDIO 11,5
RÁPIDO 23

4000
4000
2000

8.8

DESLOCAMENTO
DO CARRINHO

16/46

4000/2000

3

GIRO

0.2 – 0.8 RPM

1.1 (5 daNm)

MONTAGEM

2.2

POTÊNCIA NECESSÁRIA 400 V – 50Hz

20

CONTRAPESOS 22,500 kg

PESO DA GRÚA 14.000 kg

Especificações dos Cabos de Aço.

Subida de Carga

Deslocamento do
Carrinho

Diâmetro (mm)

10

7

Construção

168 (24x7)

114+AT

Resistência Individual
(daN/mm²)

216

177

Resistência à Ruptura
Individual (daN)

8600

2958

Comprimento

160

72 + 93

Passagem dos Cabos.
CABO DO CARRINHO

CABO DE CARGA

2 LINHAS

Passagem de Cabos
4 LINHAS
TAMBOR DO CARRINHO

TAMBOR DE CARGA

Dispositivo de Freio de Segurança do Carrinho
O carrinho está equipado com um dispositivo de freio de segurança
que previne o avanço do carrinho com a torre em caso de quebra do
cabo de aço. O dispositivo se desloca para baixo e trava entre as
travessas da lança impedindo o movimento.

Tambor de Carga
Motor trifásico 8.8kW com freio a disco, redutor de
30:1. Tambor de 272mm com “limit switch” 200:1.

Tambor do Carrinho
Motor trifásico 3kW com freio a disco, redução de 41:1 e 268mm.

Motor de Giro
Motor trifásico 1.1kW com freio a disco e liberação manual para giro livre em
caso de vento excessivo, redução direta de 151:1 em relação ao pinhão com a
coroa de giro.
.

Sistema Hidráulico.

Sistema Hidráulico.
Motor trifásico 2.2kW, 2 bombas de engrenagem 2 e 4 LPM
de capacidade. Reservatório de 70 litros com pressão de
300bar.

O nível do reservatório deve estar na marca FULL antes da
montage da grúa, caso contrário não haverá óleo suficiente para
extender todos os cilindros.
Quando montada o nível do reservatório deverá estar na marca
MINIMUM.

Sistema Hidráulico.
Motor trifásico 2.2kW, 2 bombas de engrenagem 2 e 4 LPM de
capacidade. Reservatório de 70 litros com pressão de 300bar.

Controle Remoto com Cabo.
O controle remoto é conectado diretamente no painel elétrico. O botão de parada de emergência deve ser girado sentido
horário para a liberação e o botão verde é tem a função de partida e também advertência sonora.

Emergência

Montagem

Lento / Step 2
Subida / 1st

Esquerda

Carrinho Atrás

Partida / Bozina

Desmontagem

Rápido / Step 3

Descida / 1st
Direita

Carrinho Frente

Contrapesos
O sistema de contrapesos é composto por 2 contrapesos
para montagem, que são integrados na base da grúa e 15
peças removíveis de 1230kg (2700lb) cada.

Preparação do Local
Distâncias adequadas para a montagem do equipamento e operação são mostradas no gráfico abaixo.
120’

120’

Preparação do Local.
Placas de madeira maciça 50x50x15cm (20x20x6”) são necessárias
sob os estabilizadores. A pressão máxima sob cada estabilizador é
23,000kg (51,000lbs).
Se necessário, a preparação do solo pode ser feita com placas de
concreto sob os estabilizadores conforme mostrado abaixo. Neste
caso a pressão máxima sobre o solo seria de 2kg/cm² ou 28.5psi.

Especificações Elétricas.

A alimentação elétrica do painel é 460V +/- 6%, 32A (20kVA), cabo
de alimentação de 6mm² ou 8AWG. Aterramento apropriado com
cabo de 25mm² (2AWG) deve ser instalado por segurança.

MALHA DE COBRE

PLACA DE ATERRAMENTO

Alimentação Elétrica.
Conecte o cabo de alimentação e o cabo de controle direto ao painel

Painel de Controle.

Abra a tampa e posicione a chave de partida na posição “ERECTION
mode”. Feche a tampa e coloque na posição “ON”.Ligue o controle
e pressione o botão “ON”, O alarme sonoro soará.

Checagem Pré Operacional.

Chave de Controle de Cilindro.
A chave de controle de cilindro possui 5 posições:

Pressione o botão “ERECTION” no controle. A motobomba hidráulica
começa a girar no sentido horário. Caso isso não ocorra cheque os
conectores para obter o funcionamento correto.

0 – Dreno

Cheque o nível do reservatório e certifique-se que o nível esteja no
nível máximo no visor.

2 – Cilindro Traseiro da Lança

1 – Cilindro da Torre
3 – Cilindro Intermediário da Lança
4 – Cilindro da ponta da Lança

Bloco de Polias.
Destrave o bloco de polias de sua posição de transporte.

Montagem da Grúa.
Abra as quatro bases de apoio e trave-as conforme a figura abaixo.

Montagem da Grúa.

Instale as sapatas e posicione-as sobre as bases de apoio com um
bom espaço entre a base de apoio e as sapatas. Posicione a chave
de controle dos cilindros na posição 1.

Montagem da Grúa.
Antes de montar o guindaste, é altamente recomendável verificar os
dois micro interruptores da lança quanto a danos, fixação e correto
funcionamento.

1 Limitador de Momento Estático
2 Limitador de Momento Dinâmico
3 Limitador de Alta Velocidade
4 Limitador de Carga Máxima
5 Limitador de Subida
6 Limitador de Descida
7 Limitador de Proximidade
8 Limitador de Distância
9 Limitador de Pré-parada.
10 Limitador de Giro à esquerda
11 Limitador de giro à direita
12 Limitador de ereção da lança
13 limitador de ereção da lança

Montagem da Grúa.

Se a posição do ângulo de trabalho da lança será outro que não seja
horizontal, então o pino inferior do pendente deve ser alterado.

LANÇA
LANÇA
LANÇA HORIZONTAL

Montagem da Grúa.
Remova os contra pinos da parte inferior dos eixos dianteiros.
Pressione o botão ERECTION no controle até que fiquem firmemente
em contato com os apoios e nivele a frente do chassis (L-R).
Continue a subir a superestrutura até que o eixo dianteiro possa ser
removido.

Aperte o botão “Dismantle” para abaixar a máquina novamente e
então nivelar “frente, traseira, esquerda e direita”.

Montagem da Grúa.
Pressione o botão ERECTION para levanter a superestrutura
certificando-se que a pressão do Sistema não passe de 270bar.
Continue até seção base da torre 2 e a seção superior da torre
estejam completamente verticais e a pressão do Sistema esteja com
120bar.
Atenção:
A velocidade do vento não deve exceder 30km/h durante a
montagem.

PERIGO
Nenhuma carga deve ser elevada até que sejam instaladas todas as
pedras de contrapesos, do contrário a grúa tombará.

Montagem da Grúa.
As demais peças de contrapesos podem ser instaladas utilizando o
dispositivo (DAZ) assembly e o motor de elevação de carga ou
utilizando empilhadeira ou guindaste.
A velocidade da elevação é reduzida a “micro” velocidade quando
está em modo ERECTION.

Montagem da Grúa.
Após completar a instalação dos contrapesos, desconecte o cabo de
montagem do bloco de polias e armazene-o em cima da polia
conforme ilustrado. Passe a outra ponta por entre os degraus dos
contrapesos antes de soltá-la.

Abrindo as Seções da Lança.
Atenção!
A velocidade do vento máxima permitida é 30km/h durante a
abertura das seções.

PERIGO

Gire a chave dos cilindros para a posição 2. Aperte o botão ERECTION
e comece a abrir o cilindro 2. A pressão não deve exceder 230 bar.
Quando estiver completamente aberto, solte o botão ERECTION e a
pressão deve cair para 200 bar confirmando que os cilindros estão
completamente abertos.

Não opera o cilindro 3 ou poderá danificar toda a lança!

Cilindro 4 (ponta da lança) pode abrir um pouco. Se o limitador desta
seção se ativa. A operação do cilindro 2 irá parar. Neste caso mude a
chave para a posição 4 (DISMANTLE) para fechar o cilindro 4 e depois
continue o processo.

Abrindo as Seções da Lança.

Selecione a posição 4 na chave seletora e abra a ponta da lança um
pouco até que as barras pendentes estejam livres conforme
ilustração à direita. Retorne a chave à posição 3 e abra totalmente o
cilindro até que a pressão esteja em 200 bar.

Cilindro 4

Cilindro 3

Abrindo as Seções da Lança.
Gire a chave seletora dos cilindros novamente para a posição 4 e abra
a ponta da lança até que a pressão esteja em 200 bar. Não exceda
250 bar durante este processo. Mude a chave no painel de ERECTION
para WORK. Não comece a operar até que os dispositivos de
segurança sejam calibrados e testados apropriadamente.

Cilindro 4

Dispositivos de Segurança / Funcionamento e Calibração.
Existem limitadores localizados que controlam funções vitais de
segurança.
Baseado nas configurações que serão utilizadas, alguns pesos
conhecidos devem ser utilizados para efetuar as calibrações dos
limitadores conforme descriito abaixo.
1000 kg + 100 kg (36 metros de lança e subida da lança)
1700 kg + 100 kg (25 m lança dobrada)
2000 kg + 100 kg (carga máxima 2 linhas de cabo)
4000 kg + 200 kg (Carga máxima 4 linhas de cabo)
1 LIMITADOR DE MOMENTO ESTÁTICO
2 LIMITADOR DE MOMENTO DINÂMICO
3 LIMITADOR DE ALTA VELOCIDADE
4 LIMITADOR DE CARGA MÁXIMA
5 LIMITADOR DE SUBIDA DE CARGA
6 LIMITADOR DE DESCIDA DE CARGA
7 LIMITADOR DE PROXIMIDADE
8 LIMITADOR DE DISTÂNCIA
9 LIMITADOR DE PRÉ-PARADA
10 LIMITADOR GIRO ESQUERDO
11 LIMITADOR GIRO DIREITO
12 LIMITADOR EREÇÃO DA LANÇA
13 LIMITADOR EREÇÃO DA LANÇA

Limitador Estático / U8.

Limitador Dinâmico / U3.

2 Pernas de cabo

2 Pernas de Cabo

Leve o carrinho a aproximadamente 3 metros da torre. Levante o
peso teste de 2100kg, leve o peso até a marcação de 2000 kg
localizada na lança. Ao atingir a marca de 2000kg o carrinho deverá
parar.

Leve o carrinho até a ponta da lança e tente levanter um peso de
1100kg. As funções de subida de carga e distanciamento do
carrinho deveriam ser bloqueadas nesta situação.

Senão ajuste o U2 e refaça o teste final içando uma carga de 2000 kg
e lavando o carrinho até a indicação de 2000kg.

Cheque a funcionalidade do limitador elevando uma carga de
1000kg e levando-o até a ponta da lança.

Caso contrário ajuste U3 e refaça o teste.

Porca Trava
Parafuso de Ajuste
Porca Trava

Parafuso de Ajuste

Limitador de Alta Velocidade U5 (GV)
Este limitador U5 bloqueia a alta velocodade caso a carga seja
excedida.
2 Linhas de Cabo
Leve o carrinho a aproximadamente 3 metros de distância da torre.
Levante o peso de 1100 kg na velocida lenta e media. Na velocidade
rápida o movimento deve ser bloqueado. Caso contrário ajuste o
limitador U5 e refaça o teste certificando-se que as 3 velocidades são
possíveis com peso de 1000 kg.

Limitador de Momento de Subida de Carga U4

O limitador U4 bloqueia o movimento de subida de carga se a
carga for excedida.
2 Linhas de Cabo
Leve o carrinho a aproximadamente 3 metros da base. Levante o
peso de 2100 kg na velocidade lenta. A função de subida não pode
funcionar. Se necessário ajuste o limitador U4 e refaça o teste.
Confirme o funcionamento certificando-se que a função está
permitida quando se utiliza o peso de 2000kg.

Limitador de Subida de Carga U1.
Cheque o funcionamento subindo o moitão sem carga. O moitão
deve parar a subida a 1 metro do carro. Caso contrário remova a
tampa e ajuste o limitador (2) e refaça o teste.

Limitador de Descida de Carga U2.
Cheque a função de descida do moitão sem carga. O moitão deveria
parar na altura desejada. Caso contrário remova a tampa e ajuste o
limitador 1 e depois refaça o teste. Certifique-se que sobram ao
menos três voltas de cabo no tambor no momento da parada da
descida.

Limitadores do Carrinho U6, U7 & U9.
U6 (Limitador Traseiro do Carrinho)
U7 (Limitador Dianteiro do Carrinho)
U9 (Limitador de Pré-parada do Carrinho )
Os limitadores devem atuar antes dos limitadores mecânicos

Abrindo as Seções da Lança
U10 está localizado entre a seção intermediária da lança e a ponta e
permite o funcionamento do cilindro 2 quando a ponta da lança está
dobrada.
U11 permite o funcionamento do cilindro 3 quando o cilindro 2 está
completamente aberto.
Estes sensores devem ser testados previamente antes que se inicie
a montagem da grua!

U13 e U14 Limitadores de giro Esquerda/Direita.
Estes limitadores tem a função de impedir que a grua gire mais que
duas voltas em ambos sentidos evitando assim danos nos controles e
cabos. O limitador (2) controla o giro esquerdo e o limitador (1)
controla o giro direito.

Freios.
Informação sobre folga e desgaste tanto do freio de disco duplo quando o de disco simples.
Disco Simples
Single
Disc

Disco Disc
Duplo
Dual

VALORES DE FOLGA

VALORES DE AJUSTE

LIMITE DE DESGASTE

DISCO SIMPLES

0.5 – 0.7 mm

1.1 mm

DISCO DUPLO

0.8 – 1.0 mm

1.5 mm

Mudando de 2 para 4 Linhas de Cabo
Para mudar de 2 para 4 linhas de cabo deve se mudar a chave do
painel para a posição ERECTION. Levante lentamente o bloco de
polias até que os suportes das polias entrem no carrinho. Quando
atingir a posição, um estalo é escutado indicando que o bloco de
polias atingiu a posição correta. Retorne a chave seletora para a
posição WORK.
.

Mudando de 4 para 2 Linhas de Cabo

Isto é feito da mesma maneira e o suporte da polia é destravado e
armazenado no bloco de polias.

Desmontando a Grúa

Desmontando a Grúa

Antes de iniciar o processo de desmontagem certifique-se de que o
bloco de polias esteja montado com 2 linhas de cabo. Posicione a
chave do painel na posição ERECTION. Posicione o carrinho na parte
vermelha da lança, justamente no ponto de dobragem da seção
interna da lança. Abaixe o bloco de polias de 4 a 5 metros abaixo da
lança.

Instale o controle remoto, posicione a chave seletora na posição 4
E feche a ponta da lança conforme ilustrado abaixo. Se necessário
reposicione o carrinho na ZONA VERMELHA e então posicione a
chave seletora na posição 3.

Desmontando a Grúa

Dobre a seção intermediária até que esteja vertical e o cilindro 3
esteja completamente afastado e as barras pendentes assentem na
posição de armazenagem.

Desmontando a Grúa

Desmontando a Grúa

Desmontando a Grúa

Mude a chave seletora de volta à posição 4 e feche completamente a
ponta da lança.

Retorne a chave seletora para a posição 2 e feche completamente
a seção intermediária da lança. Pare o fechamento quando a
pressão chegar a 200 bar confirmando que a seção intermediária
encontra-se completamente fechada.

Pare o fechamento quando a pressão retornar a 200 bar
confirmando que a ponta está completamente fechada.

Cilindro 4 (ponta da lança) pode abrir um pouco. Se o limitador
deste movimento se ativar a operação do cilindro 2 cessará. Mude
para a posição 4 (DISMANTLE) e feche o cilindro 4 e depois
continue o processo. Desmonte os contrapesos, posicione o
seletor na posição 1 e finalize baixando a grua de volta ao seu
chassis.

Dúvidas/Perguntas

OBRIGADO!

Fique atento à agenda
e confira a próxima live

