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Instruções para instalação e operação 



GUINCHO DE COLUNA 
 
Você acaba de alugar um guincho de coluna, existem vários tipos e marcas de guinchos, porém, todos requerem 
basicamente os mesmos cuidados. 
 APLICAÇÃO: 

 O guincho de coluna é indicado para elevação e descida de cargas tipo cimento, tijolos, entulho, etc. 
 INSTALAÇÃO: 

 Conforme a NR18 (18.21.1) “A execução e manutenção das instalações elétricas, devem ser realizadas 
por trabalhador qualificado e a supervisão por profissional legalmente habilitado”. 

 Assegure-se de que a voltagem da rede é a mesma do equipamento. No caso de dúvida pergunte a 
Assistência Técnica. 

 A ligação elétrica deve ser feita por intermédio de conjunto tomada/plug macho. 
 O cabo de ligação e possíveis extensões deverão ser compostos por cabos de condução elétrica com 

proteção mecânica, do tipo PP, com bitola mínima de 2,5 mm² até 20 metros. 
 O cabo de ligação deverá ser inteiriço, sem emendas, de modo que não hajam correntes de fuga. 
 O circuito de alimentação deverá ser protegido por chave elétrica de proteção provida de relê termo-

magnético (contactora) observando a amperagem do motor de acionamento. No caso de dúvida 
pergunte a Assistência Técnica. 

 Cuidado especial deverá ser tomado quanto à queda de fases, pois a falta de uma delas danificará o 
motor. 

 O Eletricista qualificado deverá ainda verificar se o sentido da rotação está correto, caso contrário, 
deverá providenciar a inversão de uma das fases. No caso de possuir botoeira de comando certifique-
se se as posições de sobe e desce estão corretas. 

 Para sua segurança o guincho deve ser ligado ao terra da instalação. Recomenda-se o uso de eletrodos 
terra do tipo Copperweld com diâmetro de 5/8” e comprimento de 2,4 m, que deverá ser enterrado na 
vertical. 

 Instale o guincho de coluna em local firme e seguro. Posicione o guincho em uma coluna plana e firme 
de 4” (10 cm) de diâmetro e aproximadamente 1,5 metros do piso onde deverá ficar. 

 O guincho de coluna deve estar nivelado a fim de evitar acidentes e danos ao cabo de aço. 
 OPERAÇÃO: 

 Não elevar cargas acima de 400 Kg. 
 Elevar a carga sempre no seu ponto de equilíbrio, evitando que ela balance ou dê golpes bruscos no 

guincho. 
 Para evitar a queima do motor, ao início de todo trabalho com o guincho, mantenha sempre uma certa 

folga no cabo de aço, para que ele parta sem carga. 
 Sempre que fizer uso da caçamba certifique-se de que o guincho está devidamente travado, para evitar 

a possibilidade de acidentes.  
 Evite elevar a carga até o fim de curso de segurança. 
 Angulo de giro. O guincho de coluna possui um angulo de giro de até 180º. Mantenha lubrificado as 

partes giratórias. 
 Não permita pessoal sob ou sobre a carga. 
 É expressamente proibido transportar pessoas através do guincho de coluna. 
 Executar no máximo 8 manobras (Liga ou Desliga) por minuto. 
 Tenha consciência dos riscos e da responsabilidade que assumirá se não observar todas as precauções 

para o funcionamento. 
 Em local não coberto não acione o guincho se estiver chovendo. Após o término do serviço ou se 

estiver chovendo cubra o guincho com uma lona. 
 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA: 

 Use óculos de segurança, luvas e capacete. 
 O cabo de aço deverá ser inspecionado periodicamente para verificar se existem arames rompidos, 

amassamento, desgaste ou corrosão. 
 Tenha consciência dos riscos e da responsabilidade que assumirá se não observar todas as precauções 

para o funcionamento. 
 



 Lembre-se, conforme a NR 18 (18-22-1) – “A operação de máquinas e equipamentos que exponham 
o operador ou terceiros a riscos só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá.” 

 Em caso de qualquer anormalidade que venha apresentar o equipamento, solicitamos NÃO 
MEXER no equipamento e sim, entrar em contato com nossa Assistência Técnica. 

 




