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Re-Invista no melhor: Programa de Re-manufactura da TECRANE
As Gruas da American Cranes Corporation são construídas de forma a suportarem as mais duras condições de
trabalho, contudo nem mesmo as gruas mais resistentes duram para sempre, por esse motivo foi criado o
Programa de Re-manufactura da TECRANE. Com a Re-manufactura, irá devolver à sua Grua uma frente de
trabalho para um novo ciclo de vida e trabalho de confiança.

Mas ATENÇÃO - Re-manufactura não é sinónimo de Reconstrução

Qual a necessidade/vantagem deste programa?
Quando as Gruas “envelhecem”, surgem elevados custos de manutenção, os tempos de paragem aumentam e existe
sempre um componente que falha. É nesta fase que deve ser dado o passo para o programa de Re-manufactura da
TECRANE
E em que consiste este programa?
Este programa passa por dar uma “nova vida” à sua Grua, por uma fracção do custo de compra de uma Grua nova
igual à sua.
Ao aderir a sua Grua será totalmente certificada pela American Crane, obtendo um novo número de série,
identificando-a como Re-manufacturada.
A equipa de especialistas de Re-manufactura da TECRANE, irá implementar o programa completo, ou seja:
• Todas as cavilhas, porcas, parafusos, bem como quaisquer outros componentes ou órgãos, são removidos da
Grua velha. O Chassis da superstrutura (deck) e da substrutura (carbody) são limpos, decapados e é efectuada
uma nova protecção.
• São efectuadas inspecções e testes exaustivas não destrutivos, para verificar a eventual existência de rachas
causadas por “stress” ou “fadiga” de material passível de causar falha. Componentes gastos ou danificados são
substituídos.
• Todos os rolamentos, casquilhos, vedantes, cabos eléctricos e tubagem pneumática válvulas e bombas são
substituídos.
• A lança base é decapada, inspeccionada e reparada se necessário.
• Espias, ou cabos pedantes são inspeccionados, ensaiados, lubrificados e certificados.
• Sistemas de segurança e fins de curso (A2B, etc.) são aplicados, testados e ensaiados a fim de preencher os
requisitos mínimos de acordo com OSHA.
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• Em todos os componentes apropriados irá ser aplicado o primário e a pintura, de acordo com requisitos
determinados pelo cliente.
Como resultado a sua Grua irá ter uma performance e aspecto, tal e qual, como se de uma nova se trata-se.

A Grua é actualizada para preencher requisitos legais aplicáveis

Cada vez que uma grua é Re-manufacturada, é também actualizada com uma tecnologia corrente, são aplicados
sistemas como Indicadores de Momento de Carga (IMC) e outros sistemas de segurança, monitorização e
controle, testados, ensaiados e certificados de acordo com a legislação vigente na altura (ANSI B30.5; 98/37/CE,
2000/14/CE, EN13000), e no caso de não ser exigível por força da legislação, actualiza-se de acordo com
requisitos do proprietário.
Cada Grua Re-manufacturada, caso seja possível, recebe todas as actualizações que se verifiquem aplicados nos
modelos correntes. Como tal, somente peças e componentes aprovados pela American Crane são aplicados no
programa de Re-manufactura da TECRANE.
Todos os testes e ensaios não destrutivos são efectuados por pessoal certificado da TECRANE, sendo
posteriormente efectuada uma inspecção por uma entidade independente e certificadora, que por sua vez irá
emitir os respectivos certificados de acordo com legislação vigente.

Certificada pela American Crane

Os Técnicos da TECRANE afectos ao serviço de Re-manufactura, trabalham em conjunto com os Engenheiros e
pessoal do serviço técnico da American Crane, com o intuito de garantir que qualquer grua Re-manufacturada irá
preencher os requisitos de fábrica. Em boa verdade, a TECRANE é das poucas empresas a nível mundial
certificadas para a Re-manufactura de Gruas pela American Crane.
São efectuados testes de carga de acordo com as normas ANSI ou DIN 15019 p2 e EN13000, para certificar as
capacidades e estabilidade. Em adição, todas as Gruas trabalham um mínimo de 40 horas em ciclo, de forma a se
detectar e resolver possíveis problemas que possam ocorrer em operação normal.
Por fim e antes de ser entregue, recebe a ultima “placa”, o seu novo número de série, certificando-a como uma
Grua Re-manufactura.
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A Grua entra então ao serviço, com a garantia limitada a 1000Horas ou seis meses de serviço (de acordo com as
condições e limitações expressas no certificado de Garantia e contrato de Re-manufactura).

Contacte a TECRANE

Para mais informações sobre o programa de Re-manufactura, contacte-nos.

Programa de Re-manufactura completo

Substrutura (Carbody)
•
•
•
•

Desmontada, limpa a vapor, decapada. Inspecção não destrutiva a toda à Estrutura.
Todos os componentes são inspeccionados, reparados ou substituídos, se necessário.
Cilindros Pneumáticos, válvulas e tubagem substituídos.
Aplicado primário e pintado.

Superstrutuctura (deck/chassis rotativo) – Mecânica
• Todos os componentes são desmontados, inspeccionados e substituídos, se necessário. Rolamentos, vedantes,
cilindros pneumáticos, material de desgaste – embraiagens e travões – substituídos.
• O Sistema de giratória é actualizado, de acordo com requisitos do cliente.
• São aplicados Cabos novos.
• Veio horizontal inspeccionado e substituído, se necessário, Veio vertical substituído.
• Novo motor aplicado de acordo com requisitos do cliente, ou legislação (97/68/CE, 2001/63/CE – emissão de
poluentes).
• Convertidores de Torque reconstruídos; aplicados radiadores. Tubagem pneumática substituída.
• Todas as engrenagens da banheira decapada, reparada, aplicado primário e pintada.
Cavalete Retráctil (A-Frame)
• Limpo a vapor, decapado, e é efectuada uma inspecção NÃO destrutiva.
• Canga (multiplicador) anterior e posterior desmontado e inspeccionado, rolamentos substituídos.
• Espias (pedantes), efectuado ensaio de carga, lubrificados e certificados.
Rastos (side frames – tracks)
• Todos os componentes removidos, limpos a vapor, desmontados e inspeccionados.
• Casquilhos substituídos. Veios não reparáveis substituídos.
• Sapatas dos rastos, roletes, rodas de guia e coroas dentadas de corrente são substituídos ou reparados, novas
correntes de transmissão.
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Cabine
• Cabine totalmente nova resilientamente montada, com opcional de AC, Rádio e outros.

• Instrumentação de acordo com motor e sistema totalmente novo.
• Todos os comandos pneumáticos são substituídos na totalidade.
Lança
• Inspeccionada e reparada, conforme necessário. Limpa, aplicado primário e pintada.
• Roldanas da cabeça da lança desmontadas e inspeccionadas, rolamentos substituídos.
• Sistemas de A2B novo instalado a pedido do cliente.
• Nova embraiagem “sprague” instalada.
Superstrutura (deck/chassis rotativo) – Chassis
• Desmontado, limpo a vapor, decapado e efectuado ensaio não destrutivo.
• Substituído carreto de guia.
• Olhais da lança maquinados em linha para aplicação de mangas de aço.
• Sistema de travão actualizado.
• Casquilhos substituídos.

Parceiros:
AMERICAN CRANE

TEREX

Ruston Bucyrus

NCK

P&H

COURTOIL

COURTEC

SGS

TUV

CEMA

ISQ

ROBIN HOOD

RINAVE

ACC

SC&RA

HANN

CIRIA

HI FORCE

CE SAFETY COMMITTEE

HAZET

PSCA

MILLER
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GRUAS PARA SERVIÇO DE ALTO CICLO (listadas para programa Re-manufactura)
√

Grandes superfícies de fricção nos travões e embraiagens.

√

Giratória mecânica e de rotação livre.

√

Sistema de arrefecimento dos travões e embraiagens, para trabalho de ciclo suave.

√

Estrutura Heavy-Duty de grande qualidade, no chassis e substrutura.

√

Contrapeso e lança ligeira para melhor ciclo de giratória.

√

Simples, acessível, fácil manutenção.

MODELO

5220
7225 / 7260
9225
9299
9310
11320
12220
12720

CLAMSHELL /
BALDE MAXILAS

DRAGLINE / BALDE
DRAGAGEM

MAGNET / PRATO
MAGNÉTICO

MÁXIMO

MÁXIMO

MÁXIMO

Capacid.
Nominal
16,000lb
22,750lb
30,000lb
29,750lb
32,000lb
41,000lb
75,000lb
75,000lb

Comp.
Lança
110ft
120ft
140ft
140ft
160ft
180ft
160ft
180ft

Capacid.
Nominal
14,000lb
19,500lb
30,000lb
29,750lb
32,000lb
-------55,000lb
--------

Comp.
Lança
70ft
80ft
100ft
100ft
140ft
--------160ft
---------

Capacid.
Nominal
16,000lb
20,700lb
30,000lb
29,750lb
32,000lb
--------55,000lb
---------

Comp.
Lança
70ft
80ft
100ft
100ft
140ft
-------160ft
--------
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GRUAS PARA SERVIÇO DE GRUA (listadas para programa Re-manufactura)
√ Preparação, montagem e controlo para Super Lifters – Sky Horse, Tower, Guy Derrick, Ring
Horse.
√ Giratória hidráulica para posicionamento preciso.
√ Descida controlada nos guinchos principal e auxiliar.
√ Preparação e controlo de outras possíveis configurações, Jib, Fly-Jib.
√ Estrutura Standard de grande qualidade, no chassis e substrutura.
√ Contrapeso de várias configurações e lanças distintas para diagramas distintos.
√ Simples, acessível, fácil manutenção.

GRUA BASE
MODEL
O

OUTRAS CONFIGURAÇÕES POSSIVEIS

MÁXIMO
Capacidade
Nominal
M.
Short
To
Ton
n

5299A

60

7225

85

7260

100

9299

165

9310

230

9320

250

11320

450

55
77,
5
90,
7
15
0
20
9,9
22
6,8
40
8,2

Comprimento
Lança

Sky
Horse

Ring
Horse

Guy
Derric
k

Tower

MÁXIMOS (Independent. da
Config.)
Capacid.
Comp. Lança
Nominal
Pound
s

M.
Ton

-

200,0
00

-

-

-

-

-

X

X

X

X

88,4

X

X

X

X

280

85,3

X

X

X

X

280

85,3

X

-

X

X

Feet

Metros

160

48,7

-

-

x

160

48,7

-

-

200

60,9

-

290

88,4

290

Feet

Metro
s

90.72
0

100

30,4

-

-

-

-

-

-

-

-

660,0
00
720,0
00
720,0
00
1,200,
000

272,1
60
326,5
80
327,0
00
544,3
20

350

106,7

350

106,7

350

106,7

390

118,9
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Press Release
Existe um velho ditado que diz o seguinte: “Se não os consegues vencer, junta-te a eles”
Há várias interpretações possíveis para o mesmo, mas neste caso específico poderá significar que é preciso estar à
frente, ou seja, ser melhor que os demais, pois caso contrário corre-se o risco de estagnar.
Este princípio também se aplica ao falamos de gruas. Pois, por vezes devemos ser atrevidos, procurar novas
soluções e descobrir novos caminhos para atingirmos o sucesso.
Este ideal é actualmente seguido pela TECRANE, que o introduziu no mercado europeu em 1996, através de um
programa, designado por “programa de Re-manufactura”.
A empresa recebe uma grua antiga com grande desgaste ou danificada e transforma-a literalmente num novo
equipamento completo com garantia e novo número de série.
“Creio que é um excelente conceito por um elevado número de razões. ”, Afirma J. Machado

“Permite ao empreiteiro a utilização com a performance e garantia como se nova fosse. ”.
E disse mais:”O cliente beneficia assim de um equipamento a um custo significativamente inferior ao de uma
grua nova. ”

A primeira Re-manufactura de uma American deu-se em 1996.
A TECRANE, nas instalações de um dos seus clientes, operador portuário, iniciou todo o trabalho numa American
modelo 9299, de 165 toneladas de capacidade.
Seguindo o programa acima mencionado e com o apoio de engenheiros de fábrica no local para orientar e
supervisionar, os técnicos da TECRANE concluíram o processo com o maior sucesso.
Desde então, na TECRANE, várias máquinas passaram pelo mesmo processo, a título de exemplo poderá falar-se
nos Modelos 5299; 7260; 9299; 9310.
Esta grua, a primeira – 9299 – esteve a trabalhar uma média de 127 horas semanais durante largos meses, na
descarga de klinker e carvão, com todos os prejuízos dai resultantes devido á fraca ou inexistente manutenção
bem como o desgaste inerente a este elevado ciclo de trabalho.

“Aconteceram paragens imprevistas causadas pela falha de componentes, que se traduziram em grandes
prejuízos, proporcionais ao tempo de paragem, agravado pelo facto de se tornar impossível a operação de
descarga e saída do navio” , conforme expresso pelo administrador da empresa em questão.
O Engenheiro director operacional, afirma que “foi positivo o trabalho desenvolvido pela TECRANE nas nossas
instalações.”.

“ A TECRANE tem a mão- de- obra e instalações próprias para a mesma operação”, salienta o administrador

da TECRANE.

O cliente refere também que: “ A experiência de Re- manufactura da grua foi um projecto envolvente e muito

gratificante. ”

Segundo o Eng. Victor S. da Etermar, que acompanhou o projecto: “Pessoalmente acho que é uma excelente

forma de obter uma grua de qualidade por uma pequena fracção do preço de uma nova. Espero seguir e
adoptar este programa nos nossos equipamentos daqui para a frente. ” , Acrescentando ainda: ” Foram muito
minuciosos em todo o processo. Inspeccionaram mesmo tudo. ”.
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“ Trabalhar com máquinas é algo com que cresci. ”, Diz J. Machado, e continua…” É uma grande experiência.
Nós remanufacturamos toda a máquina com a nossa experiência e a American Hoist, pelo nosso trabalho
certificado dá uma nova garantia ao equipamento”.

Reforçando a ideia de que: “ Muita gente faz este tipo de trabalho com carros e máquinas de terraplanagem,

nós fizemo- lo com uma grua e com um profissionalismo sem precedentes”

Jorge Machado aponta ainda, como grande mais-valia, o conhecimento adquirido pelos mecânicos mais novos da
TECRANE. “ Dá oportunidade aos mecânicos de conhecer o equipamento de dentro para fora, o que é uma

grande e rara experiência para eles”

O programa é muito detalhado, visto que, são feitos ensaios não destrutivos, e tudo o que é componentes
danificados são substituídos por novos.
Depois de todo o trabalho, que não detalhamos, os engenheiros da American Crane, supervisionam os testes de
carga estática e dinâmica e é aferida a estabilidade. A grua passa então por um período de testes englobando
todas as suas funções.

“Todo o programa é intenso, mas é estruturado desta forma propositadamente” salienta Jorge. “ O objectivo
é obter uma grua com a performance e aspecto de uma nova. ”.
Seria no entanto injusto, não mencionar os apoios e parcerias entretanto estabelecidas com técnicos, empresas e
entidades, sem os quais o excelente resultado não teria sido possível, com quem muito aprendemos e partilhámos
todas as fases do programa, pessoas que muito estimamos como: Eng. V. Salvador (Etermar); Eng.ª Muriel
(Tecrane); Sr. Carlos Alberto (Cabé); Sr. José Francisco; Sr. C. Santos; Mr. Peter Oram (CE Safety); ISQ; M.
Serra; SLM; Rinave; CIMA, PCSA (Eng. Edward Roszkowski).
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Seguem abaixo alguns registos fotográficos, dignos de ser vistos, ilustrando algumas fases:
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POR FIM SERÁ IMPORTANTE FRISAR QUE A NOSSA ACTIVIDADE NÃO SE RESUME Á REMANUFACTURA
DE GRUAS AMERICAN, QUEREMOS SER O SEU PARCEIRO DE EXCELÊNCIA EM:

●

Gruas

● Baldes e Garras Eléctrico-Hidráulicas
● Baldes para parede moldada
● Baldes Clamshell
● Pinças para Madeira
● Baldes Dragline
● Material Fricção
● Sistemas de Segurança
● Re-manufactura e Serviço de Assistência
● Equipamento Marítimo
● Equipamento Usado
● Equipamento para Fundações
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