
Montagem do Jib.

Ferramentas gerais: marreta de nylon, 
chave de fenda, alicate etc.

Ferramentas necessárias:

Dica Técnica:

TECHNICAL TIPS
CRANES

Modelos Abrangidos: RT`s produzidos nos Estados Unidos: 
RT 120, 130, 160, 175, 180, 190, 230, 335, 345, 440, 450, 
555, 55, 665, 775, 780, 110, 1120.



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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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.

Jib acondicionável na lateral

DESCRIÇÃO:

Duas extensões opcionais do jib estão disponíveis para fornecer um alcance adicional à lança. Uma é um jib com 
estrutura de peça única, treliçado e acondicionável na lateral da lança principal e que pode ser deslocado a 0°, 
15° ou 30° dependendo do modelo da máquina.

O segundo jib opcional é do tipo com estrutura de chapa e acondicionável na lateral da lança principal no interior 
do jib treliçado. Este jib pode ser estendido manualmente quando destravado e puxado de dentro do jib treliçado.

Cada extensão de jib opcional deve possuir polia simples em suas extremidades.

Quando não estiver em uso, o jib pode ser removido ou guardado nos suportes localizados na lateral da lança 
principal e devidamente travado.

IMPORTANTE: O operador deve se atentar na hora de configurar o equipamento para o trabalho diário pois no 
display LMI existem todas as opções de operação com ou sem jib e com o jib acondicionado na lança ou não. 
Essas informações são fundamentais para que o LMI calcule a carga real com precisão.
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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.

1. Estenda e ajuste as sapatas.

2.  Gire a estrutura superior até a posição dianteira.

3.  Retraia a lança completamente.

4.  Abaixe a lança até o ângulo mínimo para facilitar a instalação dos pinos do jib. Se
necessário, levante as sapatas traseiras até que a cabeça da lança possa ser alcançada ao 
nível do solo.

5.  Instale os pinos de montagem superiores e inferiores do jib à direita da cabeça da lança.

6.  Acople um cabo guia ao olhal na extremidade inferior do jib.

7.  Estenda as sapatas, se retraídas, para nivelar o guindaste novamente. Levante a lança na
horizontal.

8.  Puxe a alavanca em T para baixo e gire-a para desengatar o jib do suporte de 
armazenamento.
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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.

9. Com o motor em marcha lenta, estenda lentamente a lança de 0,6 a 1 m. 
Conforme o jib for liberado dos suportes de armazenamento, ele terá um 
deslocamento de aproximadamente 45° lateralmente.

10. Com o motor em marcha lenta, abaixe a lança lentamente até que esteja no 
ângulo mínimo, enquanto o outro operador usa o cabo guia para controlar a 
velocidade de rotação do jib. O jib oscilará até que os orifícios de montagem da 
lateral esquerda se alinhem.

11. Se o cabo da lança principal for utilizado no jib, remova o cabo das roldanas de 
carga da cabeça da lança e passe sobre o cabo do jib esquerdo superior antes de 
fixar o jib na lança. Instale os pinos de montagem inferiores e superiores esquerdos 
do jib.

12. Remova o cabo guia.

13. Desconecte o conector do dispositivo antibloqueio duplo jib e conecte-o ao 
encaixe na cabeça da lança. Mova o conector postiço do encaixe da cabeça da lança 
até o encaixe antibloqueio duplo no jib.

14. Passe a o pino guia sobre a roldana do jib.

15. Teste o sistema antibloqueio duplo levantando o peso do antibloqueio duplo. Os
alarmes luminosos e sonoros devem ser acionados na cabine e os controles de 
abaixamento, extensão e elevação da lança devem cessar.

.

Descer a lança muito rápido pode causar danos ao jib
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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.

ALTERANDO O ÂNGULO DO JIB

1. Retraia a lança e ajuste as sapatas.

2.  Desça a lança até alcançar o ângulo mínimo.

3.  Afrouxe os dois (2) parafusos na lateral esquerda dos eixos inferior e superior da
roldana. 

4.  Passe a linha da talha sobre a roldana central superior na cabeça da lança, em volta
da roldana do jib, e acople ao olhal na parte inferior da extremidade do jib.

5. Levante até eliminar a folga da linha da talha e remova o peso do jib dos pinos de
deslocamento do jib.

6. Remova os pinos de deslocamento do jib a partir do orifício de deslocamento de 0° e
coloque no orifício de 15° ou se estiver usando deslocamento de 30°, e depois
coloque os pinos na caixa de ferramentas.

7. Com o motor em marcha lenta, abaixe lentamente para arriar o cabo da talha. Isso
abaixará a ponta da jib até ele entrar em contato com seus pinos de deslocamento.

NOTA: Para evitar danos ao jib, não levante mais do que o necessário 
para soltar os pinos de deslocamento do jib.
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NOTA: Ao abaixar a extremidade do jib, talvez seja necessário levantar a lança
para evitar que a extremidade do jib tenha contato com o solo.

8. Remova a linha da talha da extremidade do jib e passe a linha da talha conforme
necessário.

REDUZINDO O ÂNGULO.

Inverta o procedimento acima para retornar o jib à sua posição de deslocamento de 0°.

ESTENDENDO E RETRAINDO A SEÇÃO DE REMOÇÃO DO JIB


