
O display indica sobrecarga mesmo 
sem carga no moitão.

Sem necessidade de ferramentas

Ferramentas necessárias:

Dica Técnica:

TECHNICAL TIPS
CRANES

Modelos Abrangidos: 
HC50 / HC60 / HC80 / HC110

HC165 / HC230 / HC275



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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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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Erro Operacional / Número de reenvio de cabos = 0

- O motivo para o display indicar sobrecarga mesmo sem 
nenhuma carga no moitão pode ser devido a um erro 
operacional quando o operador configura “0” reenvio de cabos 
na tela “ATT SET MODE”.

- No menu MAIN HK P LINE, se o operador seleciona “0” número 
de linhas de cabo o sistema se bloqueia e o display indica 
alarme de sobrecarga.

- Para corrigir a situação consulte a tabela de carga e configure 
para o número de linhass de cabos que for necessário para a 
operação a ser efetuada.

- Consulte o manual de operação para obter um passo a passo 
de como fazer toda a configuração de trabalho da máquina.


