
Inspeção do Eixo traseiro Oscilante

Sem Necessidade de Ferramentas

TODOS equipamentos RT 

Necessary Tools:

Type of Tips:

Models Applied:
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CRANES



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 bloqueio do eixo deve ser inspecionado 
diariamente ou a cada 8 horas de trabalho.

A seguir descrevemos o procedimento a ser realizado:
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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.



Descrição:

Nos equipamentos tipo RT, o eixo traseiro dispõe de um sistema de oscilação que permite aos 
pneus acompanhar as imperfeições do terreno sem que tenha perda de tração por desnível.

Entretanto, quando há o içamento de carga sobre pneus, este sistema deve ser bloqueado para 
que não haja  desnivelamento do chassis causando tombamento.
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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
Descrição:

Este sistema é composto basicamente pelo eixo e os cilindros de bloqueio, conforme imagens 
abaixo:
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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.

Quando os cilindros estão em condição normal de transito, as duas câmaras do cilindro estão 
abertas a tanque para os modelos de RT Italiano (ex.: A600, RC35, RT100 entre outros) e para 
os modelos Americanos (ex.: RT230, RT555, RT780 entre outros), somente a área da base está 
conectado a tanque, sendo a área da haste aberta a atmosfera.

Caso haja duvidas quanto ao modelo americano ou italiano,  consulte o Live chat em 
www.myterexcranes.com.
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Procedimento

Descrição:
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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.

Em primeiro lugar, deverá ser inspecionado se há vazamentos externos nos cilindros.
O corpo externo não deve haver resíduo de óleo, caso haja, verifique se não é por conta de 
graxa proveniente da lubrificação do mancal, estes resíduos indicam vazamentos e 
consequentemente perda de eficiência do sistema.  

Caso este sistema não esteja funcionando adequadamente, o equipamento fica 
impedido de elevar de carga sobre pneus, sob o risco de tombamento! 

Vazamentos nos cilindros do eixo traseiro podem causar falhas inesperadas e 
consequentemente risco de acidentes. 

O sistema de oscilação deve bloquear-se automaticamente quando o equipamento é girado  a 
mais que 10 graus em ambos sentidos, cheque este procedimento periodicamente.



Procedimento

Descrição:
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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.

Verifique periodicamente este sistema, caso necessite de suporte pra realizar procedimentos de 
manutenção, utilize o Live Chat em www.myterexcranes.com 



Procedimento

Recomendação:
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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.

No sistema americano, há uma bucha onde passa o cardam sentido ao diferencial traseiro. 

Este sistema deve ser adequadamente lubrificado conforme descrito no manual de 
operações.

Falha nesta lubrificação causa atrito em excesso criando uma força de rotação nesta bucha, 
forçando o batente e afrouxando os parafusos de fixação e posteriormente causando a 
ruptura dos parafusos.

Caso perceba que estes parafusos estão afrouxando com frequência, o serviço 
especializado deve efetuar a verificação na bucha em busca de possíveis desgastes.

Utilize apenas peças de reposição originais.

Nota: nunca substitua o tipo dos parafusos ou solde este batente, ele 
apenas indica uma falha interna que deve ser verificada.


