
Sistema de cores RAL dos guindastes Terex.

Rango de equipos abarcados:

Todos las grúas RT y Pick and Carry producidas por Terex.
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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.

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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Terex Cinza (mais 
escuro)

RAL 7024

Terex cinza mais
antigo (mais claro)

RAL 7012

Terex branco RAL 1013

Codigos de cores RAL dos guindastes 
Terex.
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Dicas Gerais:

- Consulte sempre o manual de 
operação e manutenção em caso de 
dúvidas quanto aos períodos de troca 
de óleos e filtros, bem como 
capacidade dos reservatórios.

- Caso não tenha disponível o 
lubrificante específico em seu 
mercado local, consulte uma tabela 
de equivalência de óleos e 
lubrificantes.

- Evite lubrificação de graxa em 
excesso e não ultrapasse o nível 
máximo dos reservatórios.


