
Inspeção e Ajustes do Sistema de Freio de Giro

Ferramentas de Uso Geral

TODOS RT e T Americanos equipados com pedal de 
acionamento

Necessary Tools:

Type of Tips:

Models Applied:
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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 giro deve ser inspecionado 
diariamente ou a cada 8 horas de trabalho.

A seguir descrevemos o procedimento a ser realizado:
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Passo 1 

Verifique se o equipamento se encontra devidamente nivelado, caso o terreno não permita, utilize 
os estabilizadores, desta forma impede movimentos involuntários do sistema de giro.

Localize o sistema de frenagem de giro.
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O pedal de freio de giro se encontra na posição mais a esquerda na cabine do operador.

Este sistema tem dupla função:

1. Com o manipulo acima puxado, a trava do pedal é liberada e o sistema funciona 
como um freio de serviço, utilizado pelo operador para controlar a parada do giro 
da maquina, já que se trata de um sistema com giro-livre;

2. Com o manipulo abaixado, como um freio estacionário do giro;

Este procedimento se refere a inspeção de eficiência deste mecanismo.



Procedimento

Passo 2 
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1. Haste do Manipulo de Liberação do Freio;
2. Batente Superior com Amortecimento;
3. Distancia  Roscável;
4. Pedal de Freio Liberado ( Posição de Primeiro Clique);
5. Pedal de Freio Acionado ( Posição de Sétimo Clique);
6. Cabo de Comando de Freio;
7. Distancia Roscável;
8. Conjunto do Redutor de Giro com Freio;

Descrição dos Componentes:



Passo 2 
Procedimento de Teste

Quando o manipulo do freio está em posição de frenagem, ou seja, está livre e destravado na 
posição inferior, o pedal atua com uma catraca de sete posições, abaixo descrevemos a finalidade 
de cada posição:
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Clique Descrição

1 O amortecedor deve ficar encostado no pedal;

2 Os discos de freio devem começar a acoplar;

3 Os discos devem estar totalmente acoplados e 
4 o motor de giro não deve ser capaz de mover;
5

6 O cabo do freio de giro deve ser ajustado e/ou as
7 pastilhas de freio podem precisar de substituição.

Durante a operação normal, o pedal do freio de giro deve estar operando no intervalo entre o 
4º e o 5º clique, desde que o sistema esteja ajustado adequadamente. 

Se o pedal do freio do giro estiver operando no intervalo do 6º ao 7º clique durante a 
operação, o cabo do freio oscilante precisará ser ajustado.

Os cabos de controle usados nessa máquina são selados. 
Durante o ajuste, não permita que a rosca da extremidade do cabo seja 
introduzida na vedação. 
Isto pode danificar as vedações e consequentemente o cabo!



Passo 3 
Ajuste do Sistema 
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NOTA: Se a máquina não estiver equipada com um amortecedor do pedal de
freio de giro na estrutura do console(2), ignore a etapa a.

a) Libere o freio de giro (1) e coloque o pedal do freio na posição de primeiro clique(3). Ajuste o 
amortecedor para ficar encostado no pedal do freio de giro(2).

b) Ajuste o cabo de controle alterando a distancia (4), até que o pedal do freio de giro esteja 
operando no intervalo do 4º ao 5º clique. Depois que os ajustes forem feitos, deve haver 
ainda roscas suficientes para que todas as contra-porcas fiquem apertadas.



Passo 3
Ajuste do Sistema 
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c) Aplique o freio de giro e tente girar a máquina com o freio de giro aplicado. Até ter 
certeza de que o freio de giro está em ordem e que poderá suportar a força de giro, é 
preciso ter muito cuidado. Depois de confirmar que o freio de giro está suportando a 
pressão, a rpm do motor deve ser aumentada lentamente até que o freio suporte toda 
a força de giro. Caso seja necessário, ajuste a distancia (5).

NOTA: Qualquer ajuste necessário na extremidade do cabo de controle do lado do redutor 
de giro(4), exigirá que o cabo de controle fique desconectado do pedal do freio de 
oscilação.

d) Se o freio de giro não impedir que a maquina gire na máxima rpm ou se o pedal do 
freio de giro continuar a operar no intervalo do 6º ao 7º clique, o cabo de comando do 
freio de giro e/ou os discos do freio podem precisar ser substituídos.


