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1. Transporte 

O transporte deve ser feito cuidadosamente de modo a evitar torções, 
quedas e qualquer dano à Esteira Porta Cabos.  
Elas não podem ser içadas por um cabo laçado a uma das correntes ou 
pelas travessas. 
Para seu manuseio, ela deve estar posicionada verticalmente e amarrada de 
modo a formar um monobloco, permitindo que se possa traspassa-la por um 
travessão (viga de madeira preferencialmente para evitar deslizamentos) 
içado por cabos em ambos os lados deste travessão.  

 

2. Diretrizes para instalação de condutores em Esteiras 
Porta Cabos 

Somente cabos apropriados, livres de torções, devem ser aplicados em 
Sistemas de Esteiras Porta Cabos, e devem ser instalados em um 
comprimento adequado. Mangueiras devem ser extremamente flexíveis. 
Cabos devem ser desenrolados tangencialmente desde suas bobinas de 
origem. 
Nunca deixe formar anéis ou formar voltas nos cabos. 
 

 
Não içar os cabos formando “laços”. 

 

3. Instalação dos condutores na Esteira Porta Cabos 

As Esteiras Porta Cabos da série Kombinata são formadas basicamente por 
correntes de elos em nylon, travessas em alumínio, terminais de fixação e 
separadores (quando aplicável) (figura 1). 
Para a instalação destes condutores: cabos e mangueiras devem estar 
esticados e não formar anéis. 
Assegure-se de que os cabos e mangueiras movam-se dentro dos seus 
alojamentos sem quaisquer resistências. 
Ao instalar os cabos, deve-se considerar que o peso dos mesmos seja 
simetricamente distribuído na largura da Esteira Porta Cabos. 
Por meio da carga uniforme, pode ser alcançada a máxima duração das 
Esteiras Porta Cabos. 
Independentemente da forma da subdivisão, vale observar: 

• Mangueiras de pressão têm que ter movimento livre, porque sob 
pressão, elas se modificam em seu comprimento; 

• Este estiramento ou encurtamento das mangueiras poderá ser 
compensado somente dentro da área do raio de curvatura; 

• Deve ser observado que os cabos se movimentem na área do raio 
de curvatura sem qualquer restrição. 

 
Para inserir os cabos nas Esteiras Porta Cabos da série Kombinata, 
posicione-a estendida e retire as tampas ou travessas de apenas um dos 
lados da Esteira (interna ou externa ao raio de curvatura), utilize uma chave 
tipo Allen para abrir os parafusos que fixam as travessas ou, para o modelo 
RS utilize uma chave de boca (vide página 2, figura 3),  e acomode os cabos 
conforme orientação, observando os separadores existentes, utilizados para 
separar os cabos e acomodá-los melhor. Depois dos cabos colocados, 
proceder com a montagem das tampas/travessas que foram retiradas para 
inserção dos cabos. 
 
 
OBS* Certificar-se de que os parafusos foram rosqueados o suficiente para 
que as tampas/travessas não soltem. Não proceder com demasiado torque 
no aperto dos parafusos, evitando que as roscas espanem. Caso isto ocorra, 
a tampa/travessa deve ser substituída. 
Caso tenha que desmontar algum elo, utilizar chave Allen no pino do elo. 
Certifique-se que, ao montar novamente, as setas que indicam o travamento 
do pino no elo, estejam alinhadas como mostra a figura 2. 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1 

Figura 2 
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4. Esteira com proteção aço mola 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Para inserir os condutores nas esteiras porta cabos da Série Kombinata com proteção aço mola, siga as instruções abaixo: 

 
 
 
 

 
 

 
  

   
 
 

 

Figura 3 

TRAVESSA TIPO RS 

Soltar as travessas girando em 90° 
o perfil com uma chave de boca. 

TRAVESSA TIPO RM 

Soltar os parafusos laterais com 
uma chave Allen para retirar as 

travessas. 

TRAVESSA TIPO LG 

Soltar os parafusos laterais com 
uma chave Allen para retirar as 

travessas. 

 

 

TAMPA RMD 

Soltar os parafusos laterais com 
uma chave Allen para retirar as 

travessas. 

 

 

TRAVESSA TIPO RS 
PARAFUSADA 

 Soltar os parafusos laterais com uma 
chave Allen para retirar as travessas. 

 

Desenrolar a esteira colocando a parte interna 
ao raio virada para cima; Desparafusar os 
parafusos que fixam um dos lados da proteção 
aço mola, próximo ao ponto móvel da esteira; 

 

Puxar o aço mola com as mãos 
utilizando uma luva apropriada 
para retirá-lo da esteira; 

 

Desmontar as travessas da 
esteira desparafusando os 
parafusos laterais, somente da 
parte interna do raio; 

 

Inserir os condutores 
na esteira, conforme 
orientações contidas 
neste manual (item 
3); 

 

Montar novamente as travessas 
certificando-se que os parafusos 
estão devidamente apertados; 

 

Inserir a proteção aço mola na esteira, 
certificando-se de que a proteção esteja 
alinhada, passando por cima da travessa e 
por baixo dos fixadores (peças circuladas). 

 

 

Fixar o aço mola nas duas extremidades, 
através dos parafusos. Fixar também o aço 
mola da parte externa ao raio. 
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5. Identificando os terminais: fixo e móvel 

Antes de proceder com a instalação no local de trabalho, primeiramente identifique os 
terminais do ponto fixo e ponto móvel da Esteira Porta Cabos. 
O terminal móvel é o que será acoplado no braço da máquina e fará o tracionamento da 
esteira. Enquanto que o fixo será instalado e permanecerá sem movimento. 
O terminal fixo estará identificado com uma etiqueta, conforme 
imagem abaixo. 
 

6. Instalando a Esteira Porta 
Cabos no local de trabalho 

Após identificar os terminais, posicione a Esteira 
Porta Cabos ao longo do percurso (Ls), deixando 
o terminal fixo próximo de onde será instalado. 
Fixe o terminal fixo e, posteriormente o móvel. 
Recomendamos que o terminal do ponto fixo seja 
instalado no meio do percurso que a Esteira 
Porta Cabos irá percorrer. Desta forma os 
comprimentos da Esteira e dos cabos ficarão 
menores, o que torna o projeto economicamente 
mais viável. 
O terminal fixo poderá ser instalado deslocado do 
centro do curso, bem como, no extremo, desde 
que se acrescente ao comprimento da Esteira  
elos suficientes para atender o curso todo. 

 

5. Inspeção final e armazenamento 

• Verifique se nenhum objeto estranho ou ferramentas estão sobre a Esteira Porta Cabos ou 
na base onde ela vai trabalhar; 

• Verifique o espaço do caminho onde ela vai percorrer, ela precisa trabalhar sem 
obstruções; 

• Verifique se os cabos instalados estão livres de tensão e fixados de maneira correta nas 
extremidades da Esteira Porta Cabos; 

• Os cabos devem acompanhar o movimento da Esteira Porta Cabos, especialmente no raio 
de curvatura, eles não devem estar sujeitos a qualquer força de tracionamento; 

• Verifique se os terminais estão devidamente fixados; 
• Não colocar cargas de nenhuma espécie em cima das Esteiras Porta Cabos quando 

estiverem armazenadas; 
• Armazenamento em local seco, limpo e fechado; 
•  As Esteiras Porta Cabos podem ser armazenadas enroladas e preferencialmente na 

posição horizontal (deitada) desde que em uma superfície plana 
• Não armazenar as Esteiras Porta Cabos direto no chão  
• Não desembalar os materiais, as películas plásticas servem como proteção para os 

materiais; 
 
 

 


