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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.
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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.



Procedimento

Instrução

Como previsto no manual de operações do equipamento, seção de 
manutenção, o sistema de freio do guincho deve ser inspecionado a cada 
2000 horas de trabalho.

Consulte o “Manual de Serviço BRADEN” que pode ser obtido no Live Chat 
em www.myterexcranes.com para obter informações adicionais. 

A seguir descrevemos o procedimento a ser realizado:
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Passo 1 

Posicione o guindaste em uma área segura com espaço suficiente para o trabalho e isole a área.

• Remova de forma segura o cabo do tambor, guardando-o para que não contamine com poeira, 
areia ou outros que possam causar danos futuros.

Uma maneira prática, é instalar o máximo de envios de cabo(pernas de cabo) no 
moitão, abrir a lança o mínimo possível até todo o cabo desenrole do tambor e 
apoiar o moitão no solo usando apenas o movimento de descida de lança para 
aliviar seu peso, desta forma é possível guardar o cabo na própria máquina sem a 
necessidade de sua remoção.

• Retire o cabo do tambor, removendo a cunha e guarde-a. (Figura 2)
• Fixe a extremidade do cabo na maquina para não haja acidentes.
• Alinhe o bujão de dreno e remova o óleo  (Figura 3)
• Retire o guincho do guindaste soltando os parafusos de fixação. (Figura 4)
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Procedimento

Passo 2 
DESMONTAGEM

• Comece a desmontagem removendo o bujão 
de nível de óleo ou o visor e posicionando o
guincho de forma vertical. Utilize uma contenção 
para que não haja vazamentos de óleo residual.

• Identifique e remova as mangueiras hidráulicas que 
conectam a válvula, motor e a conexão do cilindro 
do freio.

Obs.: marque as mangueiras para que não haja 
confusões no momento da instalação. 

• Remova os parafusos de fixação do motor e o remova, descarte o anel O-ring instalado na base 
do motor.

• Remova o rolamento unidirecional (freio de descida), 
separe-o para inspeção conforme procedimento descrito no 
Passo 3.
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Passo 2 
DESMONTAGEM

• Instale dois (2) parafusos e um pedaço de corrente nos orifícios dos parafusos de montagem do 
motor. Usando a corrente como alça, levante o suporte do motor para fora do cilindro do freio, 
tomando cuidado para evitar danificar as superfícies de vedação. 

• Remova e descarte o anel de vedação e o anel de backup do suporte do motor. 

• Observe a localização da conexão da mangueira de liberação do freio em relação à base antes 
de remover o cilindro do freio, para que, ao montar siga na posição correta.

• Remova os parafusos do cilindro do freio e instale dois (2) parafusos e um pequeno pedaço de 
corrente nos orifícios dos parafusos de montagem do suporte do motor. Usando a corrente 
como uma alça, levante o cilindro do freio do tambor e da base, tomando cuidado para evitar 
danificar as superfícies de vedação ou mancal. 

• Consulte “Passo 5” para verificar o procedimento de desmontagem e inspeção.
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Passo 3 
Desmontagem do Rolamento Unidirecional 
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• Puxe a pista interna para fora. Examine a pista em 
busca de marcas pontuais, desgaste ou recuos 
causados pelos roletes.

• Remova o anel elástico e o retentor do canal de 
fixação em apenas uma extremidade.

NOTA: O rolamento de unidirecional do freio do guincho 
PD17A usa uma pista interna escalonada, que elimina 
um anel de retenção e um retentor. A extremidade 
maior da pista interna está voltada para o motor.



Passo 3 
Desmontagem do Rolamento Unidirecional
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• Em seguida, deslize a embreagem para fora, 
inspecione-a atentamente quanto a desgaste, 
rachaduras, furos ou corrosão. Verifique pequenos 
clipes quanto a quebra ou pontos brilhantes; os 
sinais de desgaste excessivo. A menos que a pista 
externa ou a bucha de fixação restante esteja 
danificada ou mostre desgaste excessivo, não há 
necessidade de desmontagem adicional. 

• Se a desmontagem for necessária, remova a bucha 
de acordo com o procedimento descrito na etapa 
anterior. 

• Todas as peças do conjunto da embreagem do freio 
devem ser cuidadosamente limpas e inspecionadas 
antes da montagem.

• Use uma chave de fenda e um martelo para remover a 
bucha de uma das extremidades da pista externa. 
Existem quatro recortes especiais na bucha para esse 
fim. Cuidado para não danificar a bucha na superfície 
interna. Se a superfície interna de uma bucha estiver 
danificada ou apresentar desgaste, substitua-a.



Passo 4
Montagem do Rolamento Unidirecional
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• Pressione uma bucha de mola na pista externa, usando uma 
prensa mecânica ou hidráulica. Uma placa plana com 
aproximadamente o mesmo diâmetro do diâmetro externo 
do flange da bucha deve ser colocada entre a prensa e a 
bucha durante a montagem para proteger a bucha. 
Certifique-se de que o flange da bucha esteja contra o 
ressalto na pista externa.

• Torne a instalar a gaiola com os roletes na 
pista externa.

• Coloque a bucha restante na pista interna. Certifique-se 
que o anel trava se encontra acomodado na cavidade. Não 
necessário para PD17A.



Passo 4
Montagem do Rolamento Unidirecional
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• Deslize a pista interna através das buchas e 
da embreagem de engate (a gire na direção 
de roda livre para que deslize). Se a pista 
interna não passar pelas buchas, as buchas 
provavelmente foram danificadas e devem 
ser substituídas.

• Torne a montar o anel de pressão para baixo. Dentro 
prenda o segundo retentor e o anel de retenção.

• Certifique-se que o anel elástico está encaixado na 
ranhura corretamente.

Certifique-se de que o anel elástico esteja assentado na ranhura no furo estriado da pista
interna. Esse anel de pressão manterá o conjunto do rolamento unidirecional corretamente
posicionado no centro do conjunto de freio de fricção. A ligação do freio ou falha do freio
pode ocorrer se este anel de pressão for omitido.



Passo 5
Conjunto de freio - DESMONTAGEM

NOTA: A partir de meados do ano de 1996, Braden mudou os discos separadores de freio de aço de 
um desenho de dente estriado para um desenho de lóbulos. Isso exigiu uma alteração no suporte 
do motor e no cilindro do freio e na adição de um espaçador de mola. Um guincho com os discos 
de lóbulos pode ser identificada por uma ranhura usinada no diâmetro externo do suporte do 
motor. Ao substituir os discos de freio de aço, o suporte do motor ou o cilindro de freio, deve-se 
tomar cuidado para identificar corretamente as peças corretas, em caso de duvida, contacte o Live 
Chat em www.myterexcranes.com. 

Os discos estriados permanecerão disponíveis como peças de reposição.
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Novas placas separadoras de freio em aço lobulado e 
suporte do motor. Observe a ranhura no diâmetro 
externo do suporte do motor.

Embora a maioria das fotos nesta seção mostre discos 
estriados, todos os procedimentos são os mesmos, 
exceto onde indicado especificamente.

Após remover o conjunto do suporte do motor e da 
embreagem do freio, continue a desmontagem do 
cilindro de freio removendo os espaçadores, os 
discos de freio de fricção e os discos de freio de aço



Passo 5
Conjunto de freio - DESMONTAGEM
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Remova o anel de apoio do pistão e a placa de pressão..

Limpe e inspecione todas as peças neste momento. Verifique 
as superfícies de vedação do pistão do freio no cilindro do 
freio e no suporte do motor. Verifique se a porta de liberação 
do freio está livre de contaminação

Retire as molas do freio.

Verifique a vedação do óleo e as superfícies dos 
rolamentos no cilindro do freio quanto a danos ou 
desgaste



Passo 5
Conjunto de freio - INSPEÇÃO
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Coloque o disco do freio de fricção em uma superfície 
plana e verifique se há distorção com uma borda reta. O 
material de atrito deve aparecer mesmo em toda a 
superfície com o padrão de ranhura visível. Substitua o 
disco de fricção se as estrias estiverem gastas a um 
ponto, o disco estiver distorcido, o material de fricção 
estiver desigualmente irregular ou o padrão da ranhura 
estiver desgastado.

A não substituição das molas do freio como um conjunto pode resultar em pressão desigual
na aplicação do freio e falha repetida da mola do freio.

Coloque o disco do freio de aço em uma superfície plana e verifique se há distorção com uma borda 
reta. Verifique a superfície quanto a sinais de transferência de material ou calor. Substitua o disco de 
aço se as estrias estiverem gastas a um ponto, se o disco estiver distorcido ou descolorido por calor.

Verifique o comprimento livre da mola do freio. 
O comprimento livre mínimo é de 30,2 mm. Verifique as 
molas quanto a qualquer sinal de rachadura ou falha. Se 
uma mola de freio precisar ser substituída por qualquer 
motivo, TODAS as molas de freio deverão ser 
substituídas.



Passo 5
Conjunto de freio - MONTAGEM
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Comece a montagem colocando o suporte do 
motor na bancada com a superfície de montagem 
do motor abaixada. Instale o novo anel de 
vedação e anel de backup, como mostrado.

Instale um espaçador de freio no suporte do motor. 
NÃO É NECESSÁRIO COM DISCOS LOBULADOS.

Insira primeiro, um disco de freio de aço contra o 
espaçador, seguido por um disco de freio de fricção, 
depois alterne os discos de aço e de fricção até que 
sete (7) fricção e oito (8) discos de aço tenham sido 
instalados. Finalize com um disco de freio de aço por 
cima.

NOTA: É uma boa prática pré-lubrificar os discos em 
óleo hidráulico antes da montagem.



Passo 5
Conjunto de freio - MONTAGEM
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Instale o espaçador de freio restante na parte superior do 
último disco de freio de aço. (Este é o único espaçador usado 
em discos com lóbulos.)

Para verificar a altura da pilha dos discos de freio, 
coloque a placa de pressão em cima do espaçador de 
freio. Segure a placa de pressão firmemente com a 
mão e meça a folga em três locais entre o suporte do 
motor e a placa de pressão. A folga média deve medir 
entre 4 mm no máximo e 2 mm no mínimo. Se a folga 
exceder o limite máximo, há muitos discos de freio no 
empilhamento ou os discos estão distorcidos. Se o 
espaço for menor que o mínimo, há muito poucos 
discos empilhados ou os discos estão gastos. Quando a 
altura da pilha estiver correta, remova a placa de 
pressão e continue a montagem.

Lubrifique a vedação do pistão do freio e a 
superfície de vedação do suporte do motor com 
vaselina ou óleo hidráulico. Instale uma nova 
vedação do pistão no suporte do motor, vedar o 
lábio para baixo.



Passo 5
Conjunto de freio - MONTAGEM
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CILINDRO DE FREIO MODELO 
ANTIGO

Instale as molas do freio no 
cilindro do freio

CILINDRO DE FREIO MODELO NOVO
Ao usar o modelo novo do cilindro de freio, sem bolsos de 
mola fresados, instale o espaçador de mola e as molas do 
freio.

Sempre use o espaçador de mola moldado com o novo cilindro de freio. As molas do freio
devem ser posicionadas corretamente pelo espaçador da mola. A falha na instalação do
espaçador de mola pode permitir que as molas entrem em contato e se danifiquem. Isso
pode resultar em perda de controle de carga, danos materiais, ferimentos ou morte.

Instale a placa de pressão no cilindro do freio, seguida pelo anel de apoio do pistão. O anel de apoio 
do pistão de ajuste apertado pode ser pressionado levemente para um lado para alojar o anel de 
apoio no orifício do cilindro do freio e segurar temporariamente a placa de pressão e as molas no 
lugar enquanto você abaixa o cilindro do freio sobre o suporte do motor.



Passo 5
Conjunto de freio - MONTAGEM
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Aplique vaselina em toda a superfície de vedação do cilindro 
do freio e na vedação do pistão. Instale o cilindro do freio 
sobre o suporte do motor com cuidado para evitar danificar a 
vedação do pistão ou o O-ring do suporte do motor. (Pode ser 
necessário pressionar uma prensa para evitar engatar o 
cilindro do freio durante a instalação.)

Instale os parafusos do suporte do motor e 
aperte uniformemente com o torque 
recomendado.

Instale conexão hidráulica na porta de liberação do 
freio. Conecte uma bomba manual com medidor 
preciso de 0-2000 PSI e válvula de bloqueio. Aplique 
1000 PSI ao freio. Feche a válvula de bloqueio e deixe 
repousar por cinco (5) minutos. Se houver perda de 
pressão em cinco (5) minutos, o cilindro do freio deve 
ser desmontado para inspeção das superfícies de 
vedação e do pistão do freio.



Passo 5
Conjunto de freio – MONTAGEM

• QUANDO A PRESSÃO É APLICADA E O FREIO LIBERADO, instale o conjunto do rolamento 
unidirecional do freio na pastilha de freio, extremidade curta da pista interna em direção ao 
motor. Gire o rolamento para frente e para trás enquanto alinha as estrias da pista externa com 
as estrias do disco de freio.

• Libere a pressão no cilindro do freio e remova o rolamento unidirecional do freio. O conjunto do 
cilindro de freio agora está completo e pronto para ser instalado no tambor.

• Instale em ordem inversa o conjunto no tambor.

Este procedimento refere-se apenas ao conjunto de freios, para o procedimento completo 
contendo a inspeção do conjunto de engrenagens de redução do tambor, consulte o Live Chat em 
www.myterexcranes.com
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