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1. DEFINIÇÕES
: indica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, causará
a morte ou lesões pessoais graves.

PERIGO

ADVERTÊNCIA

ATENÇÃO

: indica uma situação de potencial perigo que, se não for evitada, poderá
causar a morte ou lesões pessoais graves.
: indica uma situação de potencial perigo que, se não for evitada, poderá
causar lesões pessoais ligeiras ou moderadas. Também pode ser utilizado
para alertar contra práticas inseguras.

LCT: (Working Load Limit - LCT: Limite de carga de trabalho) indica a massa máxima que uma
talha foi concebida para suportar em serviço geral.

2. UTILIZAÇÃO PRETENDIDA
Esta talha foi concebida para levantamento e abaixamento na vertical por meio de botoneiras pendentes
e interruptores de cilindro e para transportar cargas horizontalmente por meio de trólei manual em condições
atmosféricas normais do local de trabalho.
Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto pode causar interferências de rádio, em
cujo caso o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.

3. ANTES DE UTILIZAR
3.1 Resumo da segurança
Existem perigos sempre que cargas pesadas são transportadas, principalmente quando
o equipamento não está a ser utilizado adequadamente ou quando a manutenção
é deficiente.
Uma vez que podem ocorrer acidentes e lesões pessoais graves, são aplicadas
precauções de segurança especiais à operação, manutenção e inspeção da talha elétrica
de corrente KITO da série EDIII.
ADVERTÊNCIA

NUNCA

utilize uma talha para levantamento, suporte ou transporte de pessoas.

NUNCA

eleve ou transporte cargas por cima ou perto de pessoas.

NUNCA

eleve mais do que o LCT que está indicado na placa de identificação da talha.

SEMPRE

informe as pessoas à sua volta quando está prestes a começar um levantamento.

SEMPRE

leia as instruções de segurança e de operação.

SOBRECARGA

Lembre-se que é da responsabilidade do operador a utilização de técnicas
apropriadas de elevação/levantamento. Para mais informações sobre a utilização
segura da sua talha, verifique todas as normas de segurança aplicáveis,
regulamentos e outras leis aplicáveis.
Realize a gestão das instalações, inspeções, operações e manutenções de acordo com a legislação
e as normas do seu país e da região onde o produto é utilizado.
Poderá ser necessário uma aplicação antes da instalação ou de um teste antes do início da
utilização. Além disso, a pessoa que faz o teste poderá necessitar de ter qualificações específicas.
Verifique sempre a legislação e as normas do seu país e região antes de utilizar o produto.
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Leia SEMPRE
as instruções
de segurança

3.2 Instruções de segurança
ADVERTÊNCIA

3.2.1 Antes de utilizar
SEMPRE

permita que pessoas qualificadas (com formação em segurança e na operação) operem a talha.

SEMPRE

verifique a talha antes de a utilizar diariamente.

SEMPRE

certifique-se de que o comprimento da corrente é suficientemente longo para a tarefa
pretendida.

SEMPRE

certifique-se de que os fechos do gancho funcionam adequadamente e substitua
quaisquer fechos que faltem ou estejam quebrados.

SEMPRE

verifique o travão antes da utilização.

SEMPRE

quando for preciso, utilizar duas talhas para elevar uma carga, utilize sempre duas talhas, as quais,
cada uma tenha um LCT igual ou superior à carga a ser elevada.

SEMPRE

utilize correntes de carga originais KITO com a identificação “KITO”. A KITO não se responsabiliza
por quaisquer reivindicações ou danos que surjam devido à utilização de outras correntes.

SEMPRE

verifique a existência e a manutenção de óleo de lubrificação na superfície da corrente de carga.

NUNCA

utilize uma talha sem uma placa de identificação da talha.

NUNCA

utilize ganchos modificados ou deformados.

NUNCA

utilize uma talha em ambiente explosivo.

3.2.2 Durante a operação
SEMPRE

certifique-se de que a carga está devidamente colocada no gancho.

SEMPRE

aperte a folga do estropo e a corrente ao iniciar uma elevação para evitar uma carga repentina.

SEMPRE

evite operação de deslocamento gradual excessivo.

SEMPRE

certifique-se de que o motor da talha está completamente parado antes de uma reversão.

SEMPRE

utilize uma talha com uma “taxa de serviço” Fator de marcha%.

SEMPRE

certifique-se da atuação correta do interruptor de limite que faz o motor parar quando o gancho sobe
até ao limite superior quando não tem carga.

SEMPRE

certifique-se de que não existe qualquer almofada de borracha fissurada, pelada ou deformada.

SEMPRE

certifique-se de que não existe nenhuma mola de corrente (opcional) danificada e verifique
o comprimento livre mínimo de 75 mm (130 mm) da mola de corrente.
Nota: comprimento livre inicial da mola 85 mm (150 mm). ( ): 60 a 240 kg.
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NUNCA

deixar cair ou soltar uma carga, pois poderá causar a morte ou lesões pessoais graves. Para evitar este
perigo, não opere o mecanismo de desprendimento do gancho inferior (came do gancho) quando
a talha com o gancho destacável ou controlado pelo cilindro está sob carga.

NUNCA

opere a não ser que a carga esteja centrada por baixo da talha.

NUNCA

utilize a corrente da talha como um estropo.

NUNCA

utilize uma corrente de carga torcida, dobrada, danificada ou esticada.

NUNCA

balance uma carga suspensa.

NUNCA

suporte uma carga na ponta do gancho.

NUNCA

passe a corrente de carga por uma aresta.

NUNCA

solde ou corte uma carga suspensa por uma talha.

NUNCA

utilize a corrente da talha como um elétrodo de soldadura.

NUNCA

opere uma talha se a corrente saltar ou se ocorrer demasiado ruído.

NUNCA

utilize o interruptor de limite ou a embraiagem de fricção como interruptor
de limite regularmente, caso contrário uma talha poderá ficar muito
danificada e originar lesões pessoais graves. Estes dispositivos são apenas
para utilização numa emergência.

NUNCA

puxe o fio da botoneira.

NUNCA
NUNCA

manuseie o encaixe do braço durante a operação da talha.
atinja a batente ou a estrutura pelo tamanho da carcaça ou o trólei.

3.2.3 Após a operação
NUNCA

deixe uma carga suspensa sem vigilância e/ou por um período de tempo assistido.

NUNCA

atire ou deixe cair a talha durante o transporte.

3.2.4 Manutenção
SEMPRE

deixe que pessoal qualificado de assistência técnica inspecione a talha periodicamente.

SEMPRE

lubrifique a corrente de carga.

SEMPRE

peça que a KITO ou um representante autorizado ajuste a embraiagem de fricção.

NUNCA

una, adicione ou solde uma corrente de carga para extensão.

NUNCA

toque em componentes elétricos sob tensão elétrica.

3.2.5 Outros
SEMPRE

consulte o fabricante ou o representante local se tenciona utilizar uma talha num ambiente demasiado
corrosivo (água salgada, mar, ar e/ou ácido, ambiente explosivo ou outros compostos corrosivos, etc.)
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4. ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS
4.1 Especificações
As seguintes especificações são comuns a todas as talhas elétricas de corrente KITO da série EDIII.
Tabela 4-1 Especificações
Item

Detalhe
-20 a + 40

Intervalo de temperatura de trabalho (°C)
Intervalo de humidade de trabalho (%)
85 ou inferior
Talha
IP 54
Proteção
Botoneira
IP 65
Interruptor de cilindro
IP 44
Tensão de alimentação elétrica
Monofásico, 230 V, 50 Hz *
Nível de ruído (dB)
83 (escala A)
Nível de potência sonora (dB)
94 (escala A)
Observações: (1) Contacte a KITO ou um representante KITO autorizado para informações sobre a utilização
da talha fora dos intervalos de temperatura e humidade de trabalho.
(2) Os níveis de ruído foram medidos a uma distância de 1 m na horizontal da talha durante
a operação normal.
(3) * A talha também pode ser utilizado a 220 V-50 Hz e 240 V-50 Hz, monofásico.

—4—

4.2 Classificação mecânica (Grau) e vida útil
A segurança e vida útil das talhas elétricas de corrente só são garantidas se os ditos equipamentos forem operados
de acordo com o grau prescrito.
As talhas elétricas de corrente KITO da série EDIII foram concebidas para o grau 1Am dos regulamentos
FEM (FEM 9.511).
Os detalhes são fornecidos na Tabela 4-2.
O tempo médio de operação diária e tempo de operação total são determinados pela distribuição de cargas.
Tabela 4-2 Classificação mecânica
Espectro de carga
(distribuição de
cargas)

1
(leve)

2
(médio)

3
(pesado)

4
(muito pesado)

Definições
Mecanismos ou
componentes destes,
geralmente sujeitos a cargas
muito pequenas e apenas em
casos excecionais a cargas
máximas.
Mecanismos ou
componentes destes,
geralmente sujeitos a cargas
pequenas mas bastante
frequentemente a cargas
máximas.
Mecanismo ou componentes
deste, geralmente sujeitos
a cargas médias mas
frequentemente a cargas
máximas.
Mecanismo ou componentes
deste, geralmente sujeitos
a cargas máximas ou quase
máximas.

% de tempo
de operação
Espectro de carga 1

Valor médio
cúbico

Tempo médio de
operação diária (h)

Tempo de
operação total (h)

k ≤ 0,50

2a4

6300

0,50 < k ≤ 0,63

1a2

3200

0,63 < k ≤ 0,80

0,5 a 1

1600

0,80 < k ≤ 1,00

0,25 a 0,5

800

% de tempo
de operação
Espectro de carga 2
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% de tempo
de operação
Espectro de carga 3

% de tempo
de operação
Espectro de carga 4

4.3 Especificações e dimensões

Tipo com velocidade simples e
Tipo com velocidade dupla

Tipo com cilindro de velocidade dupla

Alimentação de energia

230 V - 50 Hz

Tipo

Tipo com velocidade simples

Modelo
LCT

(kg)

Saída do motor

(W)

ED10S

ED18S

ED16S

ED24S

ED48S

ED06S

ED10S

ED18S

ED16S

ED24S

ED48S

ED06S

ED10S

ED18S

ED16S

ED24S

60

100

180

160

240

480

60

100

180

160

240

480

60

100

180

160

240

300

% ED
Máx. frequência
inicial
(Tempo por hora)
Corrente nominal (A)
230 V

Elevação padrão

600

600

30

30

20

30

30

20

30

180

120

180

180

120

180

180

120

180

3

5

3

5

3

5

20,1

12,5

7,7

19,2

12,9

6,7

20,1

12,5

7,7

19,2

12,9

6,7

20,1

12,5

7,7

19,2

12,9

Baixo

-

-

-

-

-

-

4

3

3

4

3

2

4

3

3

4

3

(mm)
(kg)

3

3

2,5

2,5

-

4

4

4

1,8

11,5

15,5

21 (21,5)*1

12,0

16,0

21 (21,5)*1

14,5

315

330

520

315

330

520

945

(Grau de proteção)

IP54

18,5
960
IP44

Isolamento

Dimensões (mm)

300

Alta

Distância mín. entre ganchos: C (mm)
IP

600

20

Comprimento do fio da botoneira: L(m)

Peso líquido

300

30

(m)

Diâmetro da corrente
de carga

Tipo com cilindro de velocidade dupla

ED06S

Serviço
intermitente

Velocidade de elevação
(m/min.)

Tipo com velocidade dupla

F
a

364

428

364

428

364

428

d

187

205

187

205

187

205

e

177

223

177

223

177

223

f

205

219

229

205

219

229

205

219

h

125

135

155

125

135

155

125

135

i

80

84

74

80

84

74

80

g

25

j
k

24

25
340

25

24
362

24

25

454

340

24
362

454

84
25
25

340

362

m

92

149

92

149

92

n

73

104

73

104

73

・ LCT: indica a massa máxima (limite de carga de trabalho) que uma talha foi concebido para suportar em serviço geral.
・ Controlo: controlo de tensão direta.
・ A velocidade de elevação é igual ao valor médio da velocidade de levantamento/abaixamento à capacidade de carga nominal. A velocidade varia consoante a carga.

ATENÇÃO

A tensão de alimentação real não deve exceder a tensão máxima permitida: 264 V
A velocidade de elevação varia de acordo com a tensão de alimentação real conforme indicado na tabela a seguir.
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Relação entre a tensão de alimentação e a velocidade de elevação
Velocidade de elevação (m/min.)
Tensão nominal
Tensão de alimentação real
300w
600w
(V)
Tensão/Tensão de operação (V)
60 kg
100 kg
180 kg
160 kg
240 kg
220/220
19,3
11,9
7,3
18,3
12,4
230
220/230
20,1
12,5
7,7
19,2
12,9
240/240
21
13
8
20
13,5

480 kg
6,1
6,4
6,7

4.4 Funcionalidades especiais
(1)

Travão
Tanto o travão dinâmico como o travão mecânico proporcionam alta capacidade de travagem para a maneira
mais segura de parar a carga nas posições pretendidas. O travão mecânico utiliza material sem amianto.

(2)

Gancho e travão do gancho
Ganchos com tratamento forjado a quente não fraturam mas abrem-se lentamente quando sobrecarregados em
excesso. Os rolamentos incorporados asseguram uma fácil oscilação do gancho inferior. Além disso, o travão do
gancho acrescenta mais segurança.

(3)

Embraiagem de fricção
Esta talha está equipada com um mecanismo de embraiagem de fricção, especialmente desenvolvido pela KITO,
que faz com que o motor fique inativo quando sobrecarregado, impedindo assim que a carga seja elevada.
Igualmente, o motor fica inativo nos limites inferior e de elevação para evitar enrolamento excessivo. O mecanismo
também funciona quando são elevadas sobrecargas enraizadas. Em condições normais de utilização, não
é necessário ajustar a embraiagem de fricção. A embraiagem de fricção utiliza material sem amianto.

(4)

Dispositivo de paragem de emergência (opcional)
Este botão é utilizado para parar a talha numa situação de emergência. É um botão vermelho do tipo com formato
de cogumelo. Quando premido, a alimentação de energia do equipamento é desligada e o botão fica bloqueado
automaticamente. Para desbloquear o botão, rode-o para a direita e a operação pode ser reiniciada.
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5. PREPARAÇÃO E VERIFICAÇÃO ANTES DE UTILIZAR
5.1 Conteúdo da mercadoria
Antes de utilizar, confira que os seguintes componentes fazem parte da mercadoria:
Unidade da talha (contendo óleo de lubrificação)
Armazenador de corrente (incluindo parafuso, porca e pino fendido para acoplar à unidade da talha), disponível
opcionalmente.
Botoneira e fio (o tipo com cilindro de velocidade dupla está equipado com um fio espiral e um cinto de
segurança).
Corrente de carga
Manual do proprietário (operador) e instruções de segurança.

5.2 Preparação e verificação antes de utilizar
O aspeto e o perfil são conforme a ilustração a seguir:
Gancho superior
Caixa de engrenagens
Tampa do controlador

Travão do gancho

Cabo de alimentação

Motor
(carcaça do motor)
Tampão de drenagem
Fio do botão de pressão
Armazenador de corrente
Corrente de carga

Interruptor de botão de pressão
Almofada de borracha
Travão do gancho
Gancho inferior
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5.3 Antes de utilizar, prepare e verifique os seguintes 5 itens.
(1) Fornecimento de lubrificante de engrenagem
O lubrificante de engrenagem é pré-fornecido na caixa de engrenagens.
Para substituir o lubrificante de engrenagem: Retire o tampão de lubrificante e efetue a drenagem da caixa de
engrenagens. Drene completamente o óleo contaminado, prenda o tampão de drenagem, abasteça
suficientemente o lubrificante de engrenagem especificado a partir do orifício do tampão de óleo e, em
seguida, aperte bem o tampão do lubrificante.
ADVERTÊNCIA

A utilização da talha sem lubrificação suficiente pode causar danos graves e imediatos aos mecanismos de engrenagem
e de embraiagem da talha, que podem provocar o mau funcionamento da talha. Para evitar estes perigos, NUNCA
utilize a talha de corrente sem lubrificação suficiente. Consulte a seguinte tabela.
Quantidade de lubrificante de engrenagem
Quantidade de
W.L.L.
lubrificante
(kg)
(ℓ)
60

Tampão
de lubrificante

100

0,27

180
160
240

Tampão
de drenagem

0,35

480

A utilização de lubrificantes diferentes dos lubrificantes de engrenagem especificados pela Kito,
poderá não permitir o desempenho total da embraiagem de fricção incorporada, o que poderá fazer
cair a carga. Para evitar estes perigos:
SEMPRE

utilize o lubrificante especificado pela Kito.

Para evitar fugas de óleo, aperte bem o tampão de drenagem.
(2) Conjunto do armazenador de corrente
O armazenador de corrente armazena a corrente de carga no lado de não carga. Ao conetá-lo à carcaça
da talha, aperte-o completamente e preste atenção aos seguintes pontos:
ATENÇÃO

Aperte firmemente o parafuso e a porca conforme indicado na figura apresentada na página seguir.
SEMPRE

certifique-se de que a corrente de carga no lado de não carga está devidamente armazenada no
armazenador de corrente e armazenada corretamente a partir do fim.

NUNCA

armazene a corrente no armazenador de corrente que excede o comprimento especificado do armazenador
de corrente.
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Procedimento de montagem:
Acople o armazenador de corrente à guia de corrente ① com o parafuso de encaixe ② e a porca de orelhas ③．
Coloque o pino fendido ④ para impedir que a porca de orelhas ③ caia. Dobre as extremidades do pino 90°
ou mais.
(3) Montagem da botoneira e do fio espiral
a. Tipos de velocidade simples e dupla
Enquanto o fio da botoneira está a ser ligado à carcaça da talha, o fio de alívio de tensão ainda não poderá ser
ligado. Depois do fio da botoneira estar ligado, não se esqueça de montar a extremidade do fio de alívio de
tensão na carcaça da talha.
ATENÇÃO

Se o fio da botoneira for puxado quando o fio de alívio de tensão ainda não está ligado à carcaça da talha, poderá causar
um curto-circuito e choque elétrico.
SEMPRE

certifique-se de que fio de alívio de tensão está devidamente ligado à carcaça da talha conforme descrito
a seguir.

Procedimento de montagem:
Conforme a ilustração, prenda o fio de alívio de tensão ② ao L do suporte de cabo ① da carcaça da talha.
b. Tipo com cilindro de velocidade dupla

Enquanto o fio espiral está a ser ligado à carcaça da talha, ainda não pode ser fixo ao
armazenador de corrente. Conforme a ilustração, acople-o ao armazenador de corrente de modo
que o grampo do cinto de segurança fique na direção indicada na figura e a corrente de carga
fique no centro do fio enrolado nessa altura.
Grampo do cinto de segurança

Corrente
de carga
Fio enrolado
Armazenador de corrente
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ADVERTÊNCIA

Para evitar danificar o fio enrolado, prenda o fio enrolado ao armazenador de corrente com o elástico.
Para evitar o desgaste entre a corrente de carga e a guia da corrente, endireite a corrente de carga antes de encaixar
o fio enrolado ao armazenador de corrente.
Para evitar danificar o fio enrolado, acople o armazenador de corrente de modo que o grampo do cinto
de segurança fique virado para cima.
(4) Lubrificação da corrente de carga.
ADVERTÊNCIA

A lubrificação da corrente é um fator crítico para a vida útil da corrente de carga. Aplique regularmente
suficiente lubrificante de máquina ou de engrenagem.
Procedimentos de lubrificação
･ Suspenda verticalmente a corrente em condições de não carga.
･ Remova poeiras ou pingos de água da corrente.
･ Aplique lubrificante à volta das secções em que os elos da corrente entram em contacto uns com os outros
e com as polias de carga ou de inatividade, conforme indicado nas figuras a seguir.
・Depois de concluída a lubrificação da corrente, eleve e baixe
sem qualquer carga para espalhar o muito bem o lubrificante.

Consulte a KITO Corporation se algum dos lubrificantes
não for permitido no seu local.

Direção de aplicação
de carga

(5) Especificações do cabo de alimentação
Utilize um cabo de alimentação com o diâmetro exterior especificado na tabela a seguir em relação à distância
até uma tomada de corrente.
Para o cabo de alimentação, utilize um cabo de 3 condutores, incluindo um fio de ligação à terra.
Diâmetro do cabo de alimentação
(área de secção normal do condutor)
2,0 mm2

Comprimento máximo do
cabo de alimentação (m)
30

1,25 mm2

15

[Ligação à tomada de corrente]
ATENÇÃO

SEMPRE

ligue à terra a talha elétrica de corrente antes de utilizar.

NUNCA

ligue a talha elétrica de corrente à terra através de um cano de gás pois isso poderá criar a possibilidade
de explosão.

Para além da ligação à terra, ligue SEMPRE a uma tomada de corrente equipada com um disjuntor de corrente
diferencial residual.
A tensão de alimentação real não deve exceder a tensão máxima permitida: 264 V
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5.4 Instalação do trólei
(1) MINI trólei
Fixação de espaçadores de ajuste
Retire o gancho superior da talha elétrica de corrente e encaixe espaçadores de ajuste ao trólei com a báscula
superior. São fornecidos 34 espaçadores de ajuste (3,2 mm de espessura) e 2 espaçadores de ajuste Bs (1 mm).
Com 32 dos espaçadores de ajuste conforme indicado na tabela a seguir, ajuste as distâncias das estruturas do
trólei de modo que a Dimensão A seja aproximadamente igual à Dimensão B (largura da viga) mais 3 mm,
conforme a ilustração.

(Referência)
Largura da viga (mm)
50

Viga H
Viga H

68

Viga I

98

Viga H

100

Viga I

Interior da estrutura do trólei

Exterior da estrutura do trólei

Direita/esquerda, 8 peças cada

Direita/esquerda, 8 peças cada

Direita/esquerda, 11 peças cada

Direita/esquerda, 5 peças cada

Direita/esquerda, 16 peças cada

Direita/esquerda, 0 peças cada

ADVERTÊNCIA

Um número incorreto de espaçadores de ajuste poderá fazer com que o trólei não se mova ou que caia. Para evitar estes
perigos:
SEMPRE

certifique-se de que utiliza todas as 32 peças e confirme que A-B ≈ 3 mm.
Encaixe do parafuso de encaixe
Coloque o trólei de modo que o eixo da roda faça um ângulo reto com a linha de carregamento. Instale
o parafuso de encaixe, a porca e porca de orelhas (sistema de dupla porca), ajustando a folga de 2 mm ou
menos entre o orifício do pino fendido e a porca de orelhas com 2 espaçadores de ajuste e 2 espaçadores
de ajuste Bs, e depois aperte-os para prender o pino fendido ao parafuso.

ADVERTÊNCIA

Para evitar que o trólei caia, aperte firmemente o parafuso de encaixe, a porca e porca de orelhas. Insira o pino fendido
e dobre as extremidades 90° ou mais.
Linha de carga
Eixo da roda

Estrutura
do trólei

Espaçadores de ajuste
Parafuso de encaixe

Trilho
Porca
Porca de orelhas

Pino fendido
Porca de orelhas

Pino fendido
Insira 4 espaçadores de ajuste
no interior da báscula superior.
Báscula superior
(da talha elétrica)

Pino fendido
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Porca

(2) Instalação do trólei no trilho
ADVERTÊNCIA

Para todos as talhas elétricas de corrente suspensas em tróleis, devem ser instalados batentes de trilho em cada
extremidade do trilho. A não instalação de batentes de trilho faria com que a talha e o trólei caíssem no fim do trilho,
provocando assim um acidente que poderia causar lesões pessoais e/ou danos materiais na propriedade. As batentes
devem ser posicionadas de maneira a não exercerem força de impacto na estrutura da talha elétrica de corrente ou nas
rodas do trólei. Devem estar em contacto com as extremidades da estrutura lateral do trólei.
As batentes de trilho devem ser acopladas com amortecedores para atenuar a força de impacto do trólei.
(3) Trólei da série TS (apenas 480 kg)
ED 480kg

ED 480kg
Gancho superior

Suspensor

Porca
de fenda
Pino
fendido

Parafuso
de báscula

* Para mais detalhes sobre a conexão de tróleis da série TS, consulte o manual do trólei
da série TS
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6. OPERAÇÃO
Assim que estejam concluídas as preparações e verificações de pré-utilização, a talha fica pronta para operação.
ADVERTÊNCIA

Na operação de deslocamento entre o levantamento e o abaixamento em condições de carga, evite sempre uma
operação de reversão imediata antes do motor da talha estar completamente parado. Se não for evitado, pode
causar danos materiais na talha.
Evite sempre operação de deslocamento gradual excessivo. (Operação de deslocamento gradual: operações de
levantamento e abaixamento muito frequentes num período de tempo muito curto para posicionamento do gancho
com movimentos repetidos muito pequenos do gancho.) Se não for evitado, pode causar danos materiais na talha.

6.1 Tipo com velocidade simples
O interruptor da botoneira é do tipo de apertar uma só vez. Carregue em para
Dispositivo de paragem de emergência (opcional)
Este botão é utilizado para parar o levantamento ou
o abaixamento numa situação de emergência. É um botão
vermelho do tipo com formato de cogumelo, localizado na
posição mais acima da caixa da botoneira. Quando
empurrado, a alimentação de energia do equipamento
é desligada e o botão fica bloqueado automaticamente. Para
desbloquear o botão, rode-o para a direita.

elevar e em para

baixar.

Botão de paragem
de emergência
(opcional)

Tipo com velocidade
simples

6.2 Tipo com velocidade dupla
O interruptor da botoneira é do tipo de empurrar em dois passos. O primeiro passo é para operação a velocidade
baixa e o segundo passo para
velocidade alta. Carregue em para elevar e em para
baixar.

[Procedimento de ajuste de baixa velocidade]
A botoneira pode ser ajustada definindo o lado de velocidade baixa
para a tensão de alimentação real em cada país. No entanto, se
a velocidade baixa não funcionar ou for demasiado rápida ou lenta
(devido a flutuação de frequência e tensão), ajuste o interruptor da
seguinte maneira:

Botão de paragem
de emergência
(opcional)
Tipo com
velocidade dupla
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PERIGO

NUNCA

toque em partes sob tensão elétrica dos cabos, terminais e parafusos dos terminais durante o ajuste,
para não apanhar um choque elétrico.

SEMPRE

Certifique-se de que desliga a alimentação elétrica antes de ações de manutenção e reparação.
Abra a tampa preta do interruptor da botoneira (conforme indicado na ilustração a seguir).
Rode o controlo no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar a velocidade ou no sentido contrário
para diminuir.
Feche a tampa preta do interruptor da botoneira.
Controlo

6.3 Tipo com cilindro de velocidade dupla
(1) Este é uma talha do tipo com interruptor manuseável. O interruptor está diretamente acoplado ao gancho
inferior.
Conforme se vê na ilustração, o interruptor tem um formato cilíndrico. A carga é elevada quando o interruptor
é virado para cima e baixada quando o interruptor é virado para baixo.
* A caixa de operação tem um interruptor de descargas elétricas auxiliar.
* A velocidade de elevação alta ou baixa é selecionada pelo interruptor auxiliar.
* “H” no lado esquerdo velocidade alta (“High”) e “L” no lado direito para velocidade baixa (“Low”).
Controlo de ajuste
de alta velocidade
Seletor de
velocidade

Controlo de ajuste
de baixa velocidade
Controlo do cilindro

Botão de
paragem de
emergência
Seletor de
velocidade

Porca de entalhes
Came do gancho

Controlo do cilindro

Controlo do cilindro
Pega do cilindro

Pega do cilindro

Gancho destacável

Controlo de ajuste
de baixa velocidade

Pega do
cilindro

Porca de entalhes
Gancho destacável

Came do gancho
Operação (exemplo)
Segure na pega do cilindro e opere o controlo do cilindro
com o polegar ou com o polegar e o indicador.

Tipo com paragem de emergência

[Procedimento de ajuste de velocidade]
Se a talha não funcionar ou não funcionar à velocidade apropriada, ajuste o controlo da velocidade
como se segue:
* Para aumentar a velocidade de elevação, rode o controlo no sentido dos ponteiros de relógio.
* Para diminuir a velocidade de elevação, rode o controlo no sentido contrário ao dos ponteiros de relógio.
(2) O gancho inferior é destacável O destacamento e ajustes são descritos a seguir.
Para retirar o gancho inferior:
Segurando a porca de entalhes, rode o came do gancho para a esquerda (sentido contrário ao do relógio).
Para instalar o gancho inferior:
O gancho inferior pode ser instalado empurrando-o simplesmente a partir do lado de baixo.
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ADVERTÊNCIA

SEMPRE

certifique-se de que o came do gancho está completamente trancado.

NUNCA

deixar cair ou soltar uma carga, pois poderá causar a morte ou lesões pessoais
graves.

Para evitar este perigo, não opere o mecanismo de desprendimento do gancho inferior (came do
gancho) quando a talha com o gancho destacável ou controlado pelo cilindro está sob carga.

6.4 Talha elétrica de corrente com trólei
Para operar a talha elétrica de corrente com trólei, mova-o horizontalmente, empurrando a carga elevada ou
a corrente de carga.
ADVERTÊNCIA

NUNCA

puxe o fio espiral, o interruptor de pressão ou o fio da botoneira. Ao puxar o fio espiral, o interruptor da
botoneira ou o fio da botoneira, poderá desconetar os fios. Desconetar o(s) fio(s) poderá causar um
curto-circuito na carcaça da talha ou em qualquer condutor circundante, causando um choque elétrico no
operador.

SEMPRE

mova-o horizontalmente, agarrando pela pega do cilindro ou empurrando a carga.

SEMPRE

preste atenção por trás de si quando tentar empurrar uma carga elevada ou a corrente de carga.

7. INSPEÇÃO
7.1 Classificação da inspeção
(1) Inspeção inicial: Antes da utilização inicial, todos as talhas novas, alteradas ou modificadas devem ser
inspecionadas por pessoal designado para garantir a conformidade com as disposições aplicáveis deste Manual.
(2) O procedimento de inspeção de talhas em serviço regular divide-se em duas classificações gerais com base nos
intervalos a que a inspeção deverá ser efetuada. Por sua vez, os intervalos dependem da natureza dos
componentes críticos da talha e o grau de exposição a desgaste, deterioração ou mau funcionamento. As duas
classificações gerais são assim designadas como diária e periódica, com os respetivos intervalos entre
inspeções definidos abaixo.
(a) Inspeção diária: exames visuais pelo operador ou por outro pessoal designado.
(b) Inspeção periódica: inspeção visual por pessoal designado.
1) serviço normal; anualmente
2) serviço pesado; semestral
3) serviço rigoroso; trimestral
4) serviço especial ou não frequente; conforme recomendado por uma pessoa qualificada antes de uma
primeira destas ocorrências e conforme determinado pela pessoa de assistência técnica qualificada para
quaisquer subsequentes ocorrências.
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7.2 Talha utilizada ocasionalmente
(1) Uma talha que tiver estado inativa durante o período de 1 mês ou mais, mas menos de 1 ano, deverá ser
inspecionada em conformidade com os requisitos da secção 7.4, antes de entrar em serviço.
(2) Uma talha que tiver estado inativa durante o período de 1 ano, deverá ser inspecionada em conformidade com
os requisitos da secção 7.4, antes de entrar em serviço.

7.3 Registo da inspeção
A determinados intervalos de tempo, devem ser efetuados e mantidos registos e relatórios de inspeção com as
respetivas datas, e esses registos devem ser armazenados de modo a ficarem disponíveis ao pessoal autorizado.

7.4 Métodos de inspeção e critérios de avaliação
Item

Métodos de inspeção

Critétios/limite para eliminação

1. Carcaça da talha
(1) Danos da moldagem

Verificar visualmente.

･ Sem fissuras na carcaça da talha.

Substituir.

(2) Sons anómalos
durante a operação

Elevar e baixar uma
carga leve.

･ Sem vibrações ou ruídos irregulares
do motor ou do interior da carcaça
da talha.

Reparar/retificar.

(3) Quantidade
de lubrificante
de engrenagem;
contaminação

Verificar visualmente.

･ Mudar lubrificante de engrenagem
regularmente, de acordo com
a frequência de utilização.

Substituir.

(4) Caixa e tampa
do controlador
danificados

Verificar visualmente.

･ Sem deformações ou fissuras.

Substituir.

(5) Danos na placa
de identificação

Verificar visualmente.

･ A capacidade deve estar legível

Substituir.

(6) Danos na junta
de fios e cabos

Verificar visualmente.

･ Sem parafusos soltos ou danificados.

Substituir/reparar.

(7) Função de travão

Verificar deslizamento
do travão ao elevar ou
descer sem carga.

･ Distância de travagem: aprox. 5 elos
da corrente.

Pedir à assistência
técnica para
inspecionar e reparar.

Verificar deslizamento
do travão ao elevar ou
descer com carga
nominal a alta
velocidade.

･ Distância de travagem: aprox. 5 elos
da corrente.

Pedir à assistência
técnica para
inspecionar e reparar.

Verificar visualmente.

･ O limite para eliminação desta
escova é 8 mm (a escova não deverá
estar desgastada para além deste
limite).

Substituir.

(8) Escova
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Solução

Item
2. Interruptor de
operação
(1) Função

Métodos de inspeção

Critétios/limite para eliminação

Solução

Operar interruptor sem
carga.

･ O gancho inferior deverá elevar-se
e baixar com base nas indicações no
interruptor de cilindro e o interruptor
da botoneira.

Verificar a tensão
de alimentação
e certifique-se de que
o fio está ligado.
Substituir se
defeituoso (incluindo
equipamento
elétrico).

･ Para mudar da baixa para a alta
velocidade. (Tipo com velocidade
dupla e tipo com cilindro de
velocidade dupla)

Substituir.

(2) Função de paragem
de emergência

Operar interruptor sem
carga.

･ Certifique-se de que a talha pára
instantaneamente quando o botão de
paragem de emergência é acionado
durante um levantamento ou
abaixamento.

Verificar a tensão
de alimentação
e certifique-se de que
o fio está ligado.
Substituir se
defeituoso (incluindo
equipamento
elétrico).

(3) Fissuras na caixa

Verificar visualmente.

･ Sem fissuras.

Substituir.

(4) Juntas de fios soltas

Verificar visualmente.

･ Sem parafusos soltos ou em falta.

Reparar.

3. Corrente de carga
(1) Aspeto

Verificar visualmente.

･ Corrente de carga deve ser
lubrificada.

Colocar lubrificante.

(2) Aspeto da corrente
de carga

Verificar visualmente
lubrificação e torção.

Corrente de carga está bem lubrificada.

Se a corrente estiver
seca, aplique
o lubrificante
especificado na
secção 5.2 (4).

Corrente de carga não
está torcida ou virada
ao contrário.

Se a corrente estiver
torcida, endireite-a
e reponha para as
condições normais.

(3) Desgaste

Medir com
paquímetro.

･ As dimensões “P” ou “d” devem
estar dentro dos seguintes valores:

Diâmetro da
corrente (d)

Número de elos de
corrente medidos

4

5
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Substituir.

Soma dos lances (P) dos
elos de corrente medidos
Normal
Eliminar
60,5
62,3

Unidade (mm)
Limite de
desgaste
de d
3,3

Item
4. Gancho
(1) Deformação

Métodos de inspeção

Critétios/limite para eliminação

Verificar visualmente.

･ Sem deformação do formato original
(na altura da aquisição).

Substituir.

Dimensão “e” medida
com paquímetro entre
duas marcas em relevo
na altura da aquisição.

･ Sem deformação do formato original
(na altura da aquisição).

Substituir.

Medir com
paquímetro.

･ Dimensões “c” e “d” estão dentro
dos respetivos limites.

Substituir.

c (mm)

Gancho inferior
Gancho
superior
480
kg

Solução

(Valores de referência)
d (mm)
Tamanho
Limite de
normal
eliminação
12,1
11,5

Tamanho
normal
17,0

Limite de
eliminação
16,2

17,0

16,2

7,0

6,5

23,5

21,0

17,5

16,0

Gancho inferior
Gancho superior

Gancho inferior

Gancho superior
(2) Fendas

Verificar visualmente.

･ Sem fendas profundas.

Substituir.

(3) Dobra na haste do
gancho inferior.

Verificar visualmente.

･ Nunca utilizar se dobrado.

Substituir.

(4) Movimento do
gancho inferior

Rodar gancho

･ O gancho deve rodar ligeiramente.

Substituir.

(5) Deformação na
báscula inferior

Verificar visualmente.

･ Não deverá ter qualquer deformação.

Substituir.

(6) Travão do gancho

Verificar visualmente.

･ Sem deformação do formato original
(na altura da aquisição).

Substituir.

(7) Rotação da polia
de inatividade

Rode a polia de
inatividade elevando
e baixando a correia
de carga para cima
e para baixo, conforme
ilustração.

A polia de inatividade roda
suavemente.
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Inspecionar e reparar
se a rotação não for
suave.

Item
5. Mola da corrente
e almofada
de borracha
(1) Deformação da mola
da corrente
(opcional)

Métodos de inspeção

Critétios/limite para eliminação

Solução

Verificar visualmente.

NUNCA utilize uma mola de
corrente deformada conforme
ilustrado ou não flexível,
e certifique-se de que o
tamanho da mola de corrente
livre é no mínimo 75 mm
(130 mm) e o tamanho inicial
da mola é 85 mm (150 mm) *
( ) 60 a 240 kg

Se deformada,
substituir a mola de
corrente por uma nova.

(2) Deformação da
almofada de borracha

Verificar visualmente.

NUNCA utilize uma almofada
de borracha se estiver
deformada, conforme
ilustração.

Se deformada,
substituir a almofada
de borracha por uma
nova.

6. Armazenador
de corrente

Verificar visualmente.

･ O armazenador de corrente não
deverá estar danificado.

Se deformado,
substituir por novo.

･ Os parafusos e pinos não deverão
estar desapertados ou danificados.

Se deformado,
substituir por novo.

･ Sem material estranho ou pó.

Remover material
estranho ou pó.

Verificar visualmente.

･ Não danificado.

Substituir.

(2) Ligação do cabo
elétrico solta

Verificar visualmente.

･ Sem estar solto.

Reparar.

(3) Ligação à terra
deficiente

Verificar visualmente.

･ Tem de estar bem ligado à terra.

Ligar à terra.

Mover (o trólei) em
condições de não
carga.

･ Deverá deslocar-se suavemente.

Substituir.

(2) Queda de pinos
de separação

Verificar visualmente.

･ Não podem cair.

Reparar.

(3) Desgaste da roda

Medir com paquímetro
.

･ O desgaste da face de contacto
e flange deverá estar dentro dos
seguintes limites:

Substituir.

7. Cabo elétrico
(1) Cabo elétrico
danificado

8. Mini trólei
(60 a 240 kg)
No caso de
480 kg, consulte
o manual do trólei
da série TS.
(1) Função

Diâmetro do piso
d (mm)
Normal
40
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Limite para
eliminação
38

Limite para
eliminação
da flange
t (mm)
1,5

Item
(4) Deformação
da estrutura

Métodos de inspeção

Critétios/limite para eliminação

Solução

Verificar visualmente.

･ Sem deformação

Substituir.

Medir com
paquímetro.

･ Dimensões “F” do cimo da estrutura
não devem ultrapassar dimensões
antes de utilização de 5% ou mais.

Substituir.

8. MANUTENÇÃO
ADVERTÊNCIA

NUNCA
execute ações de manutenção na talha enquanto esta suporta uma carga.
Antes de efetuar uma manutenção, afixe um letreiro:
[“PERIGO”: NÃO OPERE O EQUIPAMENTO EM REPARAÇÃO.]
Apenas autorize pessoal de assistência técnica qualificado para fazer a manutenção.
SEMPRE desligue a alimentação de energia antes de efetuar a manutenção.
Depois de efetuar qualquer manutenção na talha, teste-a sempre na sua capacidade nominal antes de a colocar de novo
em serviço.

8.1 Lubrificação da engrenagem
Mude o lubrificante de engrenagem pelo menos uma vez por ano.
ADVERTÊNCIA

Para mudar o óleo de lubrificação, retire SEMPRE o tampão do lubrificante e o tampão de drenagem para drenar o óleo
contaminado completamente antes de fornecer o novo lubrificante de engrenagem especificado pela Kito.
A utilização de lubrificantes diferentes dos lubrificantes de engrenagem especificados pela Kito, poderá não permitir
o desempenho total da embraiagem de fricção, o que poderá fazer cair a carga.
Para evitar estes perigos:
Utilize sempre o lubrificante de engrenagens especificado pela Kito.

8.2 Lubrificação da corrente de carga
Consulte a secção 5.3 (4) Lubrificação da corrente de carga.
ADVERTÊNCIA

SEMPRE

lubrifique a corrente de carga uma vez por semana ou mais frequentemente, consoante a intensidade do
serviço.

SEMPRE

lubrifique mais frequentemente que o normal em ambientes corrosivos. (água salgada, mar, ar e/ou ácido
ou outros compostos corrosivos).

SEMPRE

limpe a corrente com um solvente não ácido para remover a ferrugem ou acumulação de poeira abrasiva.
Depois da limpeza, lubrifique a correia.

SEMPRE

lubrifique cada elo da corrente e aplique o novo lubrificante sobre a camada existente.
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8.3 Travão mecânico com embraiagem de fricção
O travão mecânico com embraiagem de fricção tem funções de travão e embraiagem deslizante.
ADVERTÊNCIA

NUNCA

desmonte e ajuste o travão mecânico com embraiagem de fricção.

SEMPRE

em caso de mau funcionamento do travão mecânico com embraiagem de fricção, contacte o seu
representante KITO local.

9. DIAGRAMA DE LIGAÇÕES
Os equipamentos elétricos do controlador (contactor e conversor) estão instalados num painel e estão contidos na
carcaça da talha.
Para verificar as ligações, abra a tampa do controlador da carcaça da talha. Certifique-se de que todos os fios estão
ligados correta e firmemente, consultando o seguinte diagrama de ligações.
PERIGO

Para evitar potenciais choques elétricos, desligue SEMPRE a alimentação de energia antes de verificar as ligações.
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9.1 Tipo com velocidade simples
(1) Tipo padrão (sem dispositivo de paragem de emergência)
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Saída do motor 300 W
(LCT 60 kg, 100 kg, 180 kg)

Saída do motor 600 W
(LCT 160kg, 240kg, 480kg)

(2) Tipo com paragem de emergência

Saída do motor 300 W
(LCT 60 kg, 100 kg, 180 kg)

Saída do motor 600 W
(LCT 160kg, 240kg, 480kg)

9.2 Tipo com velocidade dupla
(1) Tipo padrão (sem dispositivo de paragem de emergência)
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Saída do motor 300 W
(LCT 60 kg, 100 kg, 180 kg)

Saída do motor 600 W
(LCT 160kg, 240kg, 480kg)

(2) Tipo com paragem de emergência

Saída do motor 300 W
(LCT 60 kg, 100 kg, 180 kg)

Saída do motor 600 W
(LCT 160kg, 240kg, 480kg)

9.3 Tipo com cilindro de velocidade dupla
(1) Tipo padrão (sem dispositivo de paragem de emergência)
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Saída do motor 300 W
(LCT 60 kg, 100 kg, 180 kg)

Saída do motor 600 W
(LCT 160 kg, 240 kg)

(2) Tipo com paragem de emergência

Saída do motor 300 W
(LCT 60 kg, 100 kg, 180 kg)

Saída do motor 600 W
(LCT 160 kg, 240 kg)

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E SOLUÇÕES
Situação
O levantamento
e o abaixamento
não são
possíveis.

O levantamento
ou o abaixamento
não funciona.

Velocidade de
levantamento/
abaixamento
demasiado lenta.

Condição
･ Quando
é operado
o interruptor
da botoneira
ou o interrupto
r de cilindro,
ouve-se o som
de um clique
da unidade de
equipamentos
elétricos.

･ O fusível
rebentou.

･ O interruptor
da botoneira
ou o interrupto
r de cilindro
funciona, mas
não se ouve
o som de um
clique da
unidade de
equipamentos
elétricos.

Causa

Solução

･ O motor queimou por uso
excessivo.

･ Substituir motor.
･ Utilizar em condições
nominais.

･ Tensão anómala.

･ Utilizar sob tensão
nominal.

･ O fusível
está
normal.

･ Anomalia no retificador.

･ Substituir retificador.

･ Anomalia de escrita.

･ Escrever novamente de
forma normal.

･ O fusível
está
normal.

･ O cabo de alimentação/fio
da botoneira foi
desconetado.

･ Volte a colocar o cabo de
alimentação/fio da
botoneira.

･ Quebra de tensão.

･ Utilizar sob tensão
nominal.

･ Quando é operado
o interruptor da botoneira
ou o interruptor de cilindro,
ouve-se o som de um clique
da unidade de equipamentos
elétricos.

･ Desgaste da escova.

･ Substituir a escova.

･ Desgaste da guia da
corrente.

･ Substitua a guia da
corrente.

･ Sobrecarga (levantamento
impossível).

･ Utilizar com carga nominal.

･ O interruptor da botoneira
ou o interruptor de cilindro
é operado, mas não se ouve
o som de um clique da
unidade de equipamentos
elétricos.

･ Fio da botoneira defeituoso
ou desconetado.

･ Substituir o fio.

･ A velocidade não é apenas
demasiado lenta, mas
constante.

･ Quebra de tensão.

･ Utilizar sob a tensão
nominal.

･ Função de controlo de
velocidade do controlador
deteriorada.

･ Substituir com uma normal.
･ Substituir conjunto
completo do painel de
controlo.

･ Motor pára com deslizamento
excessivo com carga leve.

･ Função de travão de
embraiagem deteriorada.

･ Substituir o conjunto de
travão mecânico com
embraiagem de fricção.

･ Ao desenvolver, ouve-se
um som de motor mas
o levantamento da carga
tende a parar a meio.

･ Sobrecarga.

･ Utilizar com carga nominal.
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Situação
Deslizamento
do travão.

Condição
･ Distância de travagem
é demasiado longa, mesmo em
condições de carga normais.

Causa

Solução

･ O motor ficou
desmagnetizado devido a
utilização demasiado
frequente.

･ Substituir com um normal.

･ Contacto inadequado dos
contactores
eletromagnéticos.
･ Resistência deteriorada
para travagem dinâmica.

Fuga de óleo
de lubrificação.

･ A carga não pode ser segura
no nível quando a operação é
parada.

･ Utilização inadequada de
lubrificante de engrenagem.

･ Substituir com lubrificante
de engrenagens
especificado.

･ Dentro da carga nominal, a
velocidade de levantamento/
abaixamento lenta.

･ Deterioração do travão de
embraiagem.

･ Substituir o conjunto de
travão mecânico com
embraiagem de fricção.

･ Fuga de óleo da junta da caixa
e da guia da corrente.

･ Vedação deficiente da caixa
de óleo/engrenagens.

･ Substituir com um normal.

･ Parafusos de montagem
desapertados.

･ Apertar com torque normal.

･ Tampão de lubrificante
desapertado.

･ Apertar tampão de
lubrificante.

･ Desgaste da polia de carga.

･ Substituir com uma normal.

･ Fuga do tampão de
lubrificante.
Durante o
levantamento,
ouvem-se sons
de clique da
corrente de carga.

･ Desgaste da corrente de
carga.
･ Ferrugem na corrente de
carga.

Choque elétrico.

･ Acumulação de humidade/
matéria estranha nos
equipamentos elétricos.

･ Remover humidade/matéria
estranha.

･ Ligação à terra inadequada.

･ Assegurar uma boa ligação
à terra.

Para reparação, contacte o representante local da Kito.
Para a manutenção, um fusível conforme indicado na tabela,
está colocado na tampa do controlador (lado da placa de
identificação/capacidade) como peça de reposição.

Fusíveis para manutenção
LCT (kg)

60, 100, 180

Tipo de
velocidade

Calibre do
fusível (A)

Nº por
talha

Simples

5

2

5

2

0,1

1

10

2

10

2

0,1

1

Duplo
Simples

160, 240,
480
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Duplo

11. GARANTIA
A KITO Corporation (“KITO”) concede a seguinte garantia ao comprador original (“Comprador”) de novos
produtos fabricados pela “KITO” (Produtos da KITO).
(1) A KITO garante que os Produtos da KITO, quando expedidos, estão isentos de defeitos de material e/ou de
fabrico em condições de utilização e de serviço normais e a “KITO”, ao seu próprio critério, compromete-se a
reparar ou substituir gratuitamente quaisquer peças ou itens que se comprove terem os ditos defeitos, desde
que todas as reivindicações por defeitos sob esta garantia sejam feitos por escrito imediatamente após a
descoberta e, em qualquer caso, no prazo máximo de (1) ano a partir da data da compra dos Produtos da KITO
pelo “Comprador”, assim como, desde que as peças ou itens defeituosos sejam conservados para exame pela
“KITO” ou os seus agentes autorizados, ou devolvidos à fábrica da KITO ou a um centro de assistência
técnica autorizado, a pedido da “KITO”.
(2) A “KITO” não garante componentes de produtos fornecidos por outros fabricantes. No entanto, sempre que
possível, a “KITO” atribuirá ao “Comprador” as garantias aplicáveis de tais fabricantes.
(3) Exceto para a reparação ou substituição supra mencionada em (1), que é da única responsabilidade da “KITO”
e de solução exclusiva do comprador no âmbito desta garantia, a “KITO” não se responsabiliza por quaisquer
ouras reivindicações emergentes desta aquisição e utilização de Produtos da KITO, independentemente de que
as reivindicações do “Comprador” se baseiem em quebra de contrato, ato ilícito ou outras teorias, incluindo
reivindicações por danos diretos, indiretos, casuais ou derivados de qualquer tipo.
(4) Esta garantia é dada na condição de que a instalação, manutenção e utilização dos Produtos KITO serem
efetuados em conformidade com os manuais dos produtos preparados de acordo com instruções de conteúdo
pela “KITO”. Esta garantia não se aplica a Produtos da KITO que tenham sido sujeitos a negligência,
utilizados de forma abusiva, mal aplicados ou qualquer utilização ou combinação inadequada, ou conexões,
alinhamento ou manutenção inadequados.
(5) A “KITO” não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos causados por transporte, armazenamento
prolongado ou inadequado ou desgaste normal dos Produtos da KITO ou por perda de tempo de operação.
(6) Esta garantia não se aplica a Produtos da KITO que tenham sido equipados ou reparados com peças,
componentes ou itens não fornecidos ou aprovados pela “KITO” ou que tenham sido modificados ou
alterados.
ESTA GARANTIA SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS,
INCLUINDO, DESIGNADAMENTE, GARANTIAS DE APTIDÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO OU DE
ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO OBJETIVO.
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12. LISTA DE PEÇAS
When ordering replacement parts, please specify the following
points;
1) Hoist and trolley LCT (rated capacity) and speed type
(single or dual).
2) Model number stated in name plate.
3) Correct part name and part number.
4) Comprimido linear da corrente, do cabo de alimentaçãio de
tensão ou do fio da botoneira, quando necessário.
5) Emergency stop device.

Nell’ordinare le parti di ricambio, si prega di specificare sempre
i punti seguenti:
1) La portata nominale del paranco e del carrello e il tipo
di velocità (singola o doppia).
2) Il numero di modello indicato sulla targhetta.
3) La denominazione del ricambio e il suo codice.
4) La lunghezza lineare delle catene, del cavo di alimentazione
e del cavo pulsantiera, se necessario.
5) Arresto di emergenza.

Geden Sie bitte bei der Bestellung von Ersatzteilen die folgenden
Punkte an:
1) Nutzlast (LCT) des Flaschenzuges und der Laufkatze angeben.
Im weiteren ist der
Geschwindigkeistyp erforderlich (1-Geschwindigkeit und
2-Geschwindigkeiten).
2) Die auf dem Typenschild angegebene Modell-Nummer.
3) Korrekte Ersatzteilbezeichnung und Ersatzteilnummer.
4) Laufmeterlänge für Lastkette, Stromversorgungskabel oder
Druckknopfkabel, falls erforderlich.
5) Nothaltvorrichtung (NOT-AUS).

Quando encomendar peças de reposição, especifique os seguintes
itens:
1) LCT da talha e do trólei (capacidade nominal) e tipo de
velocidade (simples ou dupla).
2) Número do modelo, que consta da placa de identificação.
3) Nome e número corretos da peça.
4) Comprimento linear da corrente, do cabo de alimentação de
energia ou do fio do interruptor por botão de pressão, quando
necessários.
5) Dispositivo de paragem de emergência.

Pour la commande des pièces de rachange, veuillez spécifier les
points suivants :
1) Puissance nominale du palan et du chariot et vitesse de lavage
(à une ou deux vitesses).
2) Numéro de modèle indiqué sur la plaque d’identification.
3) Désignation et numéro exacts de la pièce.
4) Longueur linéaire de la chaîne, du câble d’alimentation et du
câble de commande, si nécessaire.
5) Dispositif d’arrêt d’urgence.

Wanneer u onderdelen bestelt, gelieve de volgende gegevens te
verstrekken;
1) LCT VAN DE TAKEL EN LOOPKAT (toelaatbaar vermogen)
en type van snelheid
(enkelvoudig of tweevoudig)
2) Modelnummer als aangegeven op naamplaatje.
3) Juiste naam en nummer van onderdeel.
4) Lineaire lengte van ketting, voedingskabel of bedieningskabel,
indien vereist.
5) Noodstopinrichting.

Al colocar el pedido de repuestos, rogamos especificar los
siguientes puntos:
1) LCT (capacidad nominal) y tipo de velocidad (única o doble)
del montacargas y del trole cargador.
2) Número de modelo que figura en la placa indicadora.
3) Número y nombre correctos de la pieza.
4) Longitud lineal de la cadena, del cable de alimentación o
del cordón del botón pulsador, de requerirse.
5) Dispositivo de parada de emergencia.

Angiv følgende punkter ved bestilling af reservedele:
1) Talje og løbekat LCT (tilladelig kapacitet) og hastighedstype
(én eller to hastigheder)
2) Det på navneskiltet angivne modelnummer.
3) Reservedelens korrekte navn og nummer.
4) Lineær længde af kæde, strømforsyningskabel eller
styretrykkabel efter behov.
5) Nødstopanordning

— 29 —

As vistas destacadas e os nomes das peças da talha elétrica de corrente são indicados a seguir.

(opcional)
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Fig.
Nr.

Ersatzteil
Nr.

Ersatzteilbezeichnung

Fig
No.

No
de pièce

Designation de la pièce

No.
de Fig.

No
de pieza

Nombre de la pieza

Fig.
N°

Ricambio
N°

Denominazione del ricambio

N.º na
Fig.

N.º de
peça

Nome da peça

Nr.
van afb.
Nr.
på fig.

N.º na Fig.

Nr.
van
onderdeel
Nr.
på
reservedel

Naam van onderdeel

Navn på reservedel

N.º de peça

Zahl
pro
Flaschenzug
Nombre
par
palan
Núemros
por
montacargas
No.
per
paranco
Número
por
corrente
Aantal
per
takel
Antal
pr.
talje

Número
por
elevador

Nome da peça

1

E2D1001

Conjunto do gancho superior

1

LCT (kg)
60

100

2

E2D1071T

Conjunto do travão do gancho T

1

3

E2D1011

Conjunto completo da báscula superior

1

4

E2D5091

Conjunto de pino superior

2

5

E2D1021

Conjunto completo do gancho inferior

1

6

E2D1071B

Conjunto do travão do gancho B

1

7

E2D041

Pino de corrente

1

8

E2D049

Porca de fenda

1

9

E2D096

Pino fendido

1

10

E3D101

Carcaça

1

11

E2D117

Pino superior E

1

12

E2D118

Batente do eixo

1

――――

13

E2D072

Parafuso de encaixe com anilha de mola

2

――――

14

E2D111

Tampão de lubrificante

2

15

E2D112

Packing de tampão

2

16

E2D269

Pino de lingueta

1

17

E2D270

Mola de lingueta

1

18

E2D268

Lingueta

1

19

E2D271

Anel de pressão

1

20

E2D114

Pino de encaixe

2

21

E3D401

Guia da corrente

1

22

E2D451

Parafuso de encaixe com anilha de mola

2

23

E3D421

Mola da corrente (opcional)

1

24

E3D1045

Conjunto completo de batente

1

25

E3D046

Almofada de borracha

2

26

E2D086

Parafuso de encaixe com anilha de mola

1

27

E2D087

Porca de alavanca

1

28

E3D901

Lubrificante de engrenagem

1

E2D1831

Armazenador de corrente (levantamento de 3 m)

1

29
E2D1835

Armazenador de corrente (levantamento de 6 m)

1

30

E2D854

Parafuso de encaixe BP

1

31

E2D853

Porca de orelhas

1

32

E2D852

Pino fendido

1
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180

160

240

N.º na Fig.

N.º de peça

Número
por
elevador

Nome da peça

33

E2D1051D

Conjunto completo de motor para 230 V, 50 Hz

1

34

E2D5508D

Conjunto de armadura para 230 V, 50 Hz

1

35

E2D5507

Conjunto de estator

1

36

E2D509

Tampa do motor

1

37

E2D506

Flange do motor

1

38

E2D1510

Conjunto de tampa

2

39

E2D502

Escova de carbono

2

40

E2DC802

Placa de identificação M

(1)

1

Placa de identificação M

(2) (3)

1

LCT (kg)
60

100

180

160

240

E2D162

Parafuso de encaixe com anilha de mola

4

Nota 1

Nota 2

Nota 1

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 4

Nota 6

42
E3D451

Parafuso de encaixe com anilha de mola

4

43

E2D221

Retentor de óleo

1

44

E2D222

Rolamentos de rolos de agulha

1

45

E2D231

Rolamentos de bola

2

46

E2D1223

Conjunto de engrenagem n.º 2

1

47

E2D238

Rolamentos de bola

1

48

E2D236

Retentor de óleo

1

49

E2D5234

Conjunto de embraiagem de fricção (incl. polia de carga)

1

50

E2D311

Mola de encaixe

1

51

E2D239

Retentor de óleo

1

52

E2D125

Packing de caixa de engrenagens

1

53

E2D105

Caixa de engrenagens

1

54

E2D152

Parafuso de encaixe com anilha de mola

4

55

E2D104

Tampa do controlador

1

Placa de identificação B (velocidade simples)

1

56

E3DC801
Placa de identificação B (velocidade dupla ou cilindro)

1

57

E2D109

Packing de tampa do controlador

1

58

E2D151

Parafuso de máquina com anilha de mola

3

59

E2D841

Corrente de carga

1

60

E2D865

Selo de advertência EO

1

61

E2D866

Selo de advertência EE

1

62

E2D867

Selo de advertência EF

1

Nota 1: N.º de lote antes do da Nota 4
Nota 2: N.º de lote antes do da Nota 5
Nota 3: N.º de lote antes do da Nota 6
Nota 4: N.º de lote em e depois de 6ASY8681
Nota 5: N.º de lote em e depois de 6ASY8680
Nota 6: N.º de lote em e depois de 6ASY8312
Quando for encomendado “10 Carcaça” ou “42 Parafuso de encaixe com anilha de mola”, peça também a contraparte.
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Tipo com paragem
de emergência

Tipo com
velocidade simples

Tipo com
velocidade dupla

Tipo com paragem
de emergência

Tipo com cilindro de
velocidade dupla
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N.º na Fig.

N.º de peça

Nome da peça
(1)

Número
por talha

1

E2D521

Cabo de alimentação 3 C

1

2

E2D537

Suporte de cabo C

1

3

E2D524

Packing de cabo C8

1

4

E2D555

Parafuso de máquina com anilha de mola

3

5

E2D541

Grampo de cabo E8

1

6

E2D551

Parafuso de máquina com anilha de mola

2

7

E2D541

Grampo de cabo E8 (velocidade simples)

1

8

E2D542

Grampo de cabo E12 (cilindro/vel. dupla)

1

9

E2D551

Parafuso de máquina com anilha de mola

2

10

E2D543

Suporte de cabo L

1

11

ED552

Parafuso de máquina com anilha de mola

2

92

E3D169

Núcleo de ferrite

1

E2DC1607

Conjunto completo do fio da botoneira 3C

N

1

E2DC1607E

Conjunto completo do fio da botoneira 4C

Y

1

E2D607

Fio da botoneira 3C

N

1

E2DC607E

Fio da botoneira 4C

Y

E2D537

Suporte de cabo C

E2D524

Packing de cabo C8

N

1

E2DC526

Packing de cabo C9

Y

1

E2DC2615

Conjunto do interruptor da botoneira S

N

1

E2DC2615E

Conjunto do interruptor da botoneira S

Y

1

E2D1615

Interruptor da botoneira S

N

1

E2DC1615E

Interruptor da botoneira S

Y

27

E2DC868

Etiqueta de advertência CE

1

28

E2D045

Elo batente de corrente

1

21
22
23
24
25
26

1
1

1

29

――――

Pino de corrente com fio

1

30

――――

Pino fendido

1

Cinto de aperto

3

Manga de fixação

1

E2D555

Parafuso de máquina com anilha de mola

3

E2DC1607

Conjunto completo do fio da botoneira 6C

N

1

E2DC1607E

Conjunto completo do fio da botoneira 6C

Y

1

E2D607

Fio da botoneira 6C

N

1

E2DC607E

Fio da botoneira 6C

Y

43

E2D537

Suporte de cabo C

44

E2D525

Packing de cabo C12

E2DC2615

Conjunto do interruptor da botoneira D

N

1

E2DC2615E

Conjunto do interruptor da botoneira D

Y

1

E2D1615

Interruptor da botoneira D

N

1

E2DC1615E

Interruptor da botoneira D

Y

1

47

E2DC868

Etiqueta de advertência CE

1

48

E2D045

Elo batente de corrente

1

31
32
33

41
42

45
46

E2D640
――――

1
1
1

49

――――

Pino de corrente com fio

1

50

――――

Pino fendido

1

Cinto de aperto

3

Manga de fixação

1

Parafuso de máquina com anilha de mola

3

51
52
53
Nota: (1)

E2D640
――――
E2D555

N: Peça para tipo padrão (sem dispositivo de paragem de emergência).
Y: Peça para tipo com paragem de emergência.
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LCT (kg)
60

100

180

160

240

N.º na Fig.

N.º de peça

Nome da peça
(1)

Número
por
talha

62

E3D046

Almofada de borracha

2

63

E2D044

Anel de retenção

1

64

E2D045

Batente

2

65

――――

Anel de pressão

1

66

E2D041

Pino de corrente

1

67

E2D049

Porca de fenda

1

68

E2D096

Pino fendido

1

69

E2D1831

Armazenador de corrente (levantamento de 3 m para tipo
com cilindro)

1

70

E2D854

Parafuso de encaixe BP

1

71

E2D853

Porca de orelhas

1

72

E2D852

Pino fendido

1

73

E2D861

Grampo

1

E2DC1607

Conjunto completo do fio da botoneira 7C

N

1

E2DC1607E

Conjunto completo do fio da botoneira 8C

Y

1

75

E2DC868

Etiqueta de advertência CE

1

76

E2D045

Elo batente de corrente

1

77

E2D537

Suporte de cabo C

1

78

E2D525

Packing de cabo C12

1

79

E2D5041

Encaixe destacável E

1

80

E2D1002

Conjunto do gancho destacável

1

81

E2D1071

Conjunto do travão do gancho

1

82

E2D555

LCT (kg)
60

74

Parafuso de máquina com anilha de mola

3

83

――――

Parafuso de cabeça chata

1

84

――――

Parafuso de cabeça chata

1

85

E2D865

Selo de advertência EO

1

86

E2D866

Selo de advertência EE

1

87

E2D867

Selo de advertência EF

1

E3D1411

Conjunto de limite de fim de curso

1

E3D1411

Conjunto de limite de fim de curso (2)

1

E3D422

Parafuso de encaixe com anilha de mola

2

90
91

Nota: (1)

N: Peça para tipo padrão (sem dispositivo de paragem de emergência).
Y: Peça para tipo com paragem de emergência.
(2) Para “Conjunto completo do painel de controlo” equipado com placa de proteção de reversão de operação.
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100

180

160

240

160 e 240 kg
Velocidade simples
60, 100 e 180 kg

160 e 240 kg

Velocidade dupla e Cilindro de
velocidade dupla
60, 100 e 180 kg
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N.º na Fig.

N.º de peça

Número
por talha

Nome da peça

E3DC1601

Conjunto completo do painel de controlo

1

LCT (kg)
60

100

180

160

240

1
E3DC1601-C

Conjunto completo do painel de controlo (2)

1

2

E2D616

Conjunto conversor

1

3

E2D664

Conjunto de fusível

*

4

E2D622

Conjunto de pilha de silicone

1

5

E2D667

Parafuso de máquina com anilha de mola

2

Para conversor

6

E2D663

Parafuso de máquina com anilha de mola

1

Para pilha de silicone

7

E2DC1617

Conjunto de contactor eletromagnético

1

8

E2DC1620

Conjunto de contactor eletromagnético

1

Parafuso de máquina com anilha de mola

5

9

E2D661
Parafuso de máquina com anilha de mola

2

10

E2D619

Resistência

1

11

E2D665

Parafuso de máquina com anilha de mola

9

33

E3D371

Placa de proteção de reversão abrupta de operação

1

34

E3D170

Filtro de ruído

1

12

E2DC741

Parafuso de encaixe com anilha de mola

Para contactor e resistência

――――

――――

Para conversor

――――

Para contactor
e resistência

――――

3
4

――――

――――

E3DC1601

Conjunto completo do painel de controlo

1

E3DC1601-C

Conjunto completo do painel de controlo (2)

1

E2D616

Conjunto conversor

1

E2D664

Conjunto de fusível

*

24

E2D622

Conjunto de pilha de silicone

1

25

E2D667

Parafuso de máquina com anilha de mola

2

Para conversor

26

E2D663

Parafuso de máquina com anilha de mola

1

Para pilha de silicone

27

E2DC1617

Conjunto de contactor eletromagnético

1

28

E2DC1620

Conjunto de contactor eletromagnético

1

Parafuso de máquina com anilha de mola

5

Parafuso de máquina com anilha de mola

2

21
22
23

29

E2D661

30

E2D619

Resistência

1

31

E2D665

Parafuso de máquina com anilha de mola

9

33

E3D371

Placa de proteção de reversão abrupta de operação

1

34

E3D170

Filtro de ruído

1

32

E2DC741

Parafuso de encaixe com anilha de mola

Para contactor e resistência

4
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――――

――――

Para conversor

――――

Para contactor
e resistência

――――

3

Nota (1) * O conteúdo do conjunto de fusível está indicado numa tabela na página 27.
(2) Equipado com placa de proteção de reversão de operação.

――――

――――

As vistas destacadas e os nomes das peças do trólei são indicados a seguir.

Número
por
trólei

N.º na
Fig.

N.º de peça

1

T1H 801

Placa de identificação C

1

2

T1H 800

Placa de identificação B

1

3

T1H5102

Conjunto de roda guia

4

4

T1H 152

Porca de fenda

4

5

T1H 153

Pino fendido

4

6

T1H 115

Parafuso de encaixe

2

7

T1H 116

Espaçador de ajuste

34

8

T1H 157

Porca

2

9

T1H 155

Porca de orelhas

2

10

T1H 156

Pino fendido

2

11

T1H117

Espaçador de ajuste B

2

Nome da peça
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LCT (kg)
250 kg

LISTA DE PEÇAS (480 kg)
As vistas destacadas e os nomes das peças da talha elétrica de corrente são indicados a seguir.

N.º de peça

1

E2D-117

Pino superior E

1

2

E2D-118

Batente do eixo

1

3

E3D-155

Parafuso de encaixe com anilha de mola

2

T7PB-004

Suspensor PB

1

PT Connect
GT Connect

4

Nome da peça

Número
por talha

N.º na Fig.

T7GB-004

Suspensor GB

1

5

E3D-1470

Conjunto completo da báscula de conexão

1

6

E3D-460

Conjunto do gancho superior

1

7

E3D-461

Conjunto do travão do gancho

1

8

E3D-470

Báscula de conexão

1

9

E3D-471

Parafuso de báscula

1

10

E3D-472

Porca de fenda

1

11

E3D-473

Pino fendido

1

12

E3D-581

Parafuso de conexão

1

13

E3D-582

Porca de fenda

1
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Suplemento

N.º na Fig.

N.º de peça

Número
por
Talha

Nome da peça

14

E3D-583

Pino fendido

1

15

E3D-580

Báscula de junta

1

16

E3D-592

Almofada de proteção

2

17

E3D-593

Parafuso de máquina de cabeça pontiaguda

1

18

E3D-594

Anilha

1

19

E3D-595

Porca de orelhas

1

20

E3D-041

Pino de corrente

1

21

E3D-049

Porca de fenda

1

22

E3D-096

Pino fendido

1

23

E3D-1480

Conjunto completo do gancho inferior

1

24

E3D-480

Conjunto do gancho inferior

1

E3D-491

Conjunto do travão do gancho

1

E3D-2485

Conjunto do gancho inferior

1

27

E3D-485

Báscula inferior

2

28

E3D-496

Parafuso

2

29

E3D-498

Anilha de bloqueio de mola

2

30

25
26

Suplemento

E3D-497

Porca

2

31

E3D-6489

Conjunto do eixo inferior

1

32

E3D-6487

Conjunto de polia de inatividade

1

33

E3D-482

Anel de impulso A

1

34

E3D-483

Batente do gancho

2

35

E3D-481

Chumaceira de impulsos

1

36

E3D-597

Placa de identificação C

1

37

E3D-590

Mola da corrente

1

38

E3D-591

Anilha

1

39

E3D-046

Almofada de borracha

2

40

E3D-1045

Conjunto completo de batente

1

41

E2D-086

Parafuso de encaixe com anilha de mola

1

42

E2D-087

Porca de alavanca

1

E2D-1835

Armazenador de corrente (6)

1

Elevação: 3 m

E2D-1833

Armazenador de corrente (15)

1

Elevação: 3,1 a 7,5 m
Elevação: 7,6 a 15 m

43

E2D-1834

Armazenador de corrente (30)

1

44

E2D-854

Parafuso de encaixe BP

1

45

E2D-853

Porca de orelhas

1

46

E2D-852

Pino fendido

1

47

E2D-801

Placa de identificação B

1

48

E2D-841

Corrente de carga

1

49

E3D-599

Selo de advertência E (Proteção dos dedos)

1
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DECLARAÇÃO DE
CONFORMIDADE

A KITO Corporation,
2000 Tsuijiarai, Showa-cho,
Nakakoma-gun, Yamanashi-ken, Japão
declara sob sua única responsabilidade que os produtos:
Talha elétrica de corrente ED3
para utilização com os tróleis de série relevantes no intervalo de capacidade de 60 kg até 480 kg
para o qual esta declaração se refere, está em conformidade com as seguinte diretivas e normas da CE.
Diretivas da CE:
Diretiva de maquinaria
Diretiva EMC
Diretiva de tensão baixa

2006/42/CE
2014/30/UE
2014/35/UE

Normas harmonizadas:
EN ISO 12100-1 e EN ISO 12100-2
EN 818-7
EN 418
EN 60204-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4

Segurança de maquinaria
Corrente de elos pequenos para fins de levantamento
Equipamento de paragem de emergência
Máquinas de equipamento elétrico
Compatibilidade eletromagnética
Compatibilidade eletromagnética

Normas nacionais:
FEM 9.511
FEM 9.683

Classificação de mecanismos
Secção de motores de elevação e de deslocação

URL. http://www.kito.co.jp

KITO Europe GmbH
Heerdter Lohweg 93, D-40549 Düsseldorf, Alemanha
TEL: +49-(0)211-528009-00
FAX: +49-(0)211-528009-59
E-mail: info@kito-europe.eu
URL: http://www.kito.net/

KITO Corporation
Sede em Tóquio:
SHINJUKU NS Building 9F, 2-4-1, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0809, Japão
URL: http://www.kito.com/

Sede e Fábrica:
2000 Tsuijiarai Showa-Cho, Nakakoma-Gun, Yamanashi 409-3853, Japão
URL: http://www.kito.com/

