Figura (14): evitar maus tratos com o equipamento.
Figura (15): não esquecer de lubrificar a corrente de carga e todas as
articulações dos ganchos após o uso. Não lubrificar as lonas de freio.
Armazenar em local protegido.
Figuras (16 e 17): verificar se a altura de elevação descrita na placa de
identificação é suficiente para levantar ou abaixar a carga.
Figura (16): metragem da corrente insuficiente.
Figura (17): metragem da corrente com sobra.
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NBR 16.324
Talhas de corrente com acionamento manual - Requisitos e Métodos de Ensaios.

* O operador deve situar-se em local seguro, de fácil acesso a corrente de
acionamento ou alavanca, visando sua própria segurança.
* Não desmonte ou faça qualquer reparo com a talha carregada.
* Não lubrifique o freio, mas limpe os materiais estranhos.

NBR 16.806
Talhas de corrente com acionamento manual - Requisitos de Segurança.

2- Os critérios de utilização citados
neste folheto referem-se a todos os
tipos de talhas manuais Berg-Steel,
seja ela de acionamento por corrente
ou através de alavanca.

02/2020

1- Não é permitido a motorização de
talhas manuais, visto que as mesmas
não são projetadas para tal adaptação.
As talhas manuais quando motorizadas
podem causar sérios acidentes.

3- Não se deve em hipótese alguma
segurar a corrente de carga ou colocar
a mão no interior da talha quando a
mesma estiver em funcionamento, seja
com ou sem carga, isto poderá causar
sérios acidentes.
- Fábrica Brasileira de Ferramentas
Rua Princesa Izabel, 71 - Caixa Postal 128 CEP 13600-970
Araras - SP - Brasil
Fone: (19) 3321.0666 - Fax (19) 3541.0507
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A seguir com algumas figuras ilustrativas, alertamos
o usuário aos cuidados a serem tomados no uso das talhas manuais.
Figura (1): trabalhar com a carga sempre alinhada ao gancho e a talha.
Figura (2): não suspender a carga com inclinação excessiva da corrente.
Figura (3): A: antes do içamento da carga, verificar se o gancho está fixado
com segurança.
B: verificar se o fim de curso está fixado corretamente.
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Figura (11): não sobrecarregar a talha. Antes de qualquer operação verifique com
segurança a carga a ser levantada para que se escolha o equipamento
adequado. A carga jamais deverá ultrapassar a capacidade
nominal da talha.
Figura (12): não se deve levantar a carga até encostar o gancho ou moitão
no corpo da talha
Figura (13): as talhas não podem ser operadas passando as cargas acima de pessoas.
O operador não deve abandonar a carga suspensa, a menos que sejam
tomadas as devidas precauções, isolando e identificando a área de risco.
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