TECHNICAL TIPS
CRANES

Type of Tips:

Passagem de cabo de Aço
Necessary Tools:

Ferramentas manuais de uso geral

Models Applied:

TODOS equipamentos RT produzidos nos Estados Unidos
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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.

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.

TECHNICAL TIPS
CRANES
Procedimento
Instrução
É de responsabilidade do operador a inspeção e adequação do numero de
passagens de cabo, bem como inserir este valor ao sistema LMI do
equipamento.
Para tanto, estas passagens de cabo devem ser realizadas seguindo uma
sequencia lógica que pode ser verificada na documentação do
equipamento.
De forma geral, esta passagem deve realizada visando o equilíbrio da
ponta da lança quando em carga evitando torções perigosas que podem
causar desgastes prematuros e ou acidentes.

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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Passagem excêntrica (desequilibrada)
A orientação excêntrica ou desequilibrada da cabeça da lança causa uma torção da lança
não permitida pela tabela de carga.
As tabelas de carga só são válidas se a cabeça da lança estiver montada simetricamente.

Eixo da lança

Eixo da lança

Torção da lança

se a linha de elevação
não estiver centrada
relativamente à cabeça
da lança...

A lança se torce quando é
aplicada uma carga !

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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Passagem excêntrica (desequilibrada) – continuação.
A passagem assimétrica da roldana causa a sua rotação e um rápido desgaste das polias.
..

As roldanas montadas assimetricamente
torcem quando é aplicada uma carga
relevante, causando desgaste prematuro.
Quando são montadas simetricamente elas
funcionam corretamente prolongando sua
vida útil.

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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Montagem simétrica (equilibrado)
Em caso de elevação direta, quando a linha de elevação estiver inserida no moitão central
ou no moitão imediatamente a seguir ao eixo da lança, a torção da lança é eliminada ou
reduzida ao mínimo.
eixo da lança
eixo da lança
eixo da lança

Em caso de elevação com várias linhas de cabo, se as próprias linhas forem
uniformemente distribuídas no eixo da lança, a torção da lança é eliminada ou reduzida ao
mínimo

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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Mudança do número de linhas de cabo:
A velocidade de elevação e descida do moitão diminui proporcionalmente quando aumenta
o número de linhas de cabo.
Esse número depende da carga que é levantada e da altura a que se deve levar a carga
(consulte as tabelas de Carga).
Utilize no máximo duas linhas se trabalhar com o Jib ou a lança totalmente estendida.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Baixe a lança e pouse o moitão no solo.
Retire o terminal cunha da cabeça da lança.
Retire o grampo do terminal do cabo.
Retire a cunha e o cabo da caixa da cunha.
Retire o cabo do contrapeso do fim de curso.
Enrole ou desenrole o cabo nas polias da cabeça da lança e das polias do
moitão até obter o número de linhas de cabo necessário.
7. Introduza o cabo no contrapeso do fim de curso.
8. Insira o cabo na caixa da cunha e insira a cunha.

Incorreto

A secção de cabo inserida no moitão deve ser
posicionado no lado da caixa da cunha que se
Correto
encontra no mesmo eixo vertical, assim como o
perno de ligação correspondente.
A parte terminal do cabo deve ser posicionada no lado inclinado da caixa da
cunha.

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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9. Fixe o terminal do cabo de forma a que o cabo não se possa
soltar da caixa da cunha.
10. Insira a caixa da cunha na cabeça do braço (preste atenção ao
sentido de introdução do cabo).
11. Com a carga presa, dê folga ao cabo lentamente para poder posicionar o cabo e a
caixa da cunha. Certifique-se de que o cabo está corretamente posicionado.
Roldanas e ganchos de elevação
A grua pode ser utilizada com moitão de diversas capacidades.
É da responsabilidade do operador utilizar sempre um moitão que tenha a capacidade
adequada à carga a elevar e as características certas para o tipo de cabo de elevação
instalado na máquina.
Antes de lingar a carga, certifique-se de que a segurança tipo mola do gancho está a
funcionar perfeitamente e de que o gancho não apresenta sinais de desgaste evidentes.
Certifique-se, antes de cada elevação, de que a carga está perfeitamente alinhada com a
roldana.
Nunca se devem efetuar elevações superiores à capacidade máxima do moitão,
assinalada através das respetivas etiquetas no mesmo e gravada no gancho.
Não são permitidas elevações com puxões nem utilizações a temperaturas inferiores a
– 30°C e superiores a + 100°C.
Eventuais alterações de qualquer género implementadas na roldana e no gancho - neste
último em particular são proibidas as soldaduras - isentam o fabricante de toda e qualquer
responsabilidade.

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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Nota
No caso de se ter feito acidentalmente a elevação de uma carga superior à
capacidade máxima permitida, será preciso verificar logo, antes de recomeçar o
trabalho, a medida da abertura do gancho.
O valor detectado deve ser comparado com o indicado no certificado emitido
pelo fabricante.
No caso de o valor da quota detectada não ser igual ao indicado no certificado,
será preciso suspender de imediato o trabalho e avisar logo o responsável pela
manutenção.
O gancho deverá ser substituído.

!

ADVERTÊNCIA

!

A remoção não autorizada, a danificação ou o desaparecimento da etiqueta com
os dados identificativos do moitão implica a impossibilidade de rastreabilidade
do produto por parte do fabricante em caso de reclamações.
É, por isso, importante que, caso ocorra a situação supracitada, ela nos seja
comunicada de imediato por forma a podermos fornecer-lhe uma nova etiqueta.

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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No manual do equipamento pode ser encontrado a correta
montagem das linhas de cabo como pode ser vista abaixo:

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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Nota
Nunca use menos do que o número de linhas indicado na tabela de
carga e sempre informe o número correto no sistema LMI.

Não é prático alterar a passagem do cabo durante o serviço, o número necessário de
partes do cabo deve ser determinado com base na carga mais pesada a ser elevada
durante as operações.
De fábrica, o guindaste vem equipado com cabos de aço suficientes para permitir que o
gancho alcance o nível do solo com qualquer comprimento e elevação da lança quando
equipado com um mínimo de partes de linha necessário para que a carga seja elevada.
Veja na tabela de carga do guindaste para saber quais são as linhas de cabo necessárias
para o trabalho.

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.

