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Por favor, entre em contato com a gente. 

Nesta brochura, você encontrará todos 
os detalhes dos cursos disponíveis no 
programa de treinamento paranossos 
clientes na Terex Latin America – Cranes. 

Caso tenha alguma dúvida sobre os cursos 
oferecidos para clientes aqui na Terex ou se 
pretende solicitar umdos nossos cursos de 
treinamento, não hesite em nos contatar.

Ricardo Beilke Neto
Customer Support
Manager – Cranes
+55 11 99265 6513
ricardo.neto@terex.com

Alexandre Vaccari
Training Supervisor – Cranes
+55 11 99261 7352
alexandre.vaccari@terex.com

My Terex
US 1 877 MY TEREX
BRASIL 0800 MY TEREX
myterexla@terex.com
myterex.com.br

NOSSA MISSÃO

Oferecer aos nossos clientes o portfólio 
mais completo de treinamento, disponível 
entre as empresas fabricantes de guindastes 
atualmente.

Entregar informação técnica de maneira 
consistente e estruturada para nossos 
clientes, distribuidores e colaboradores.

Garantir o aprendizado e compreensão 
do funcionamento e operação dos 
equipamentos produzidos pela Terex, para 
que seus operadores e técnicos sejam 
capazes de operar, manter e solucionar 
problemas, maximizando assim o reto.

INVESTINDO EM RESULTADOS

Além dos benefícios tangíveis do 
investimento em treinamento, tais como, 
aumento da segurança e da confiabilidade, 
maior qualidade nos trabalhos executados 
pelo equipamento, aumento da vida útil dos 
equipamentos, custos de operação mais 
baixos e etc, o treinamento pode apresentar 
outros benefícios, chamados intangíveis. 

Quando uma empresa proporciona ao 
seu colaborador um treinamento, ela 
mostra que, além de estar atenta ao que 
ocorre no mercado, aquele colaborador, 
de alguma forma, é importante para ela. E 
está dando a ele a oportunidade de crescer 
profissionalmente. Esta simples ação faz 
com que este funcionário sinta-se bastante 
motivado e valorizado como profissional, 
aumentando as chances do seu atendimento 
ser excepcional e o seu empenho e 
produtividade crescerem significativamente. 

Prefácio Treinamento

Para a Terex, investir na qualidade de nossos 
treinamentos é uma forma de reforçar nosso 
compromisso com a melhoria contínua 
dos resultados de nossos clientes. Nossos 
treinamentos são direcionados a formação 
de operadores, técnicos e engenheiros 
de manutenção e todos os profissionais 
interessados em familiarizar-se com a 
operação, manutenção e diagnóstico dos 
guindastes Terex. Proporcionando uma 
base sólida, capacitando o cliente a lidar de 
maneira adequada com seus equipamentos. 
Nossa rede global de treinamento oferece 
um programa projetado para desenvolver as 
habilidades necessárias visando maximizar o 
tempo de disponibilidade dos equipamentos 
Terex. 

Aproveite!

mailto:ricardo.neto@terex.com
mailto:alexandre.vaccari@terex.com
mailto:myterexla@terex.com
http://myterex.com.br
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Com uma metodologia moderna e 
inteligente de estudar, o ensino a distância 
está revolucionando a educação em todo 
o mundo. Não poderia ser diferente no 
mundo corporativo, assim sendo, a Terex 
oferece uma ampla gama de cursos online 
concebidos para ajudar a construir uma 
equipe de trabalho mais competente, 
qualificada e eficiente. Imagine um programa 
que forneça treinamento de excelente 
qualidade diretamente em seu computador 
- o conteúdo certo no contexto correto, 
avaliações abrangentes e as ferramentas 
mais recentes para medir o desempenho 
dos participantes. Nossa interface oferece 
mais maneiras do que nunca para atender às 
suas necessidades de treinamento técnico e 
de operação e segurança.

O simulador de guindastes móveis (RT 555) 
foi desenvolvido para ser a ferramenta 
perfeita de treinamento. A combinação do 
assento e controles originais da Terex com 
o ambiente realista de treinamento da Oryx, 
faz a experiência o mais real possível.

O simulador de guindastes móveis Simulift 
faz parte das modernas alternativas de 
treinamento oferecidas na Terex University 
em São Paulo. Desenvolvido exclusivamente 
para a Terex, é o único simulador 3D do 
Brasil. Os participantes são acompanhados 
por instrutores experientes durante as 
simulações. O Terex Simulift auxilia os 
operadores de guindastes a:

Simulando Operações Realistas 

O operador é capaz de treinar em diferentes 
situações, onde segurança é sempre o foco:

 Configurar o equipamento antes da 
operação. Selecionar a correta posição, 
estabilizadores, nivelamento e passagem 
dos cabos; 

 Circuito V: movimentar uma bola de 
300Kg através de um circuito em forma 
de um “V”;

 Elevação de carga em posição elevada, 
movimentar uma viga I ao alto de um 
edifício de 21m de altura;

 Elevação pesada: descarregar um 
container de 20 pés de um caminhão 
plataforma;

 Elevação “cega” com o auxílio de um 
sinaleiro. Isso está disponível em 
praticamente todos os cenários.

 Realizar uma operação produtiva;

 Alcança eficiência na sequência da 
operação;

 Foco em segurança.

Treinamento em Condições 
Realistas de Operação

E-Learning

SIMULADOR DE GUINDASTES MÓVEIS - SIMULIFT
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Conteúdo programático: Benefícios oferecidos por este treinamento: 
Proporciona ao participante os conhecimentos 
necessários para operar guindastes móveis na 
área de supervisão de operação de elevação 
de carga utilizando equipamentos de elevação 
de carga, mais especificamente, guindastes 
móveis (sobre esteiras, caminhão, todo-terreno). 
Passando desde aspectos físicos e matemáticos 
básicos relacionados à operação de guindastes e 
elevação de carga até conceitos mais sofisticados, 
mas também imprescindíveis à operação de 
guindastes móveis.

Público-alvo: Engenheiros, técnicos, operadores 
de guindastes, riggers, supervisores e todos 
os profissionais interessados em conhecer os 
conceitos e requisitos necessários para realizar 
uma operação de elevação de carga com 
segurança e eficiência. Todos os participantes que 
atingirem média superior a 80% nas avaliações 
realizadas no treinamento receberão atestado de 
treinamento de acordo com NR11 e NR18.

Duração: 40 horas.

Número de participantes:
Mínimo   – 05 participantes;
Máximo – 08 participantes.

 Guindastes e seus componentes;

 Tabelas de carga;

 Física aplicada ao guindaste;

 Riscos envolvidos e segurança da operação;

 Operação do guindaste;

 Peso da carga;

 Materiais de içamento;

 Responsabilidades;

 Treinamento prático (Guindaste/Simulador);

 Apresentação do equipamento;

 Atuação/montagem dos componentes do 
guindaste;

 Práticas de operação;

 Operações críticas.

As características do Simulift: 

Oculus é usado para treinar o sinaleiro e o 
operador ao mesmo tempo

Oculus é um acessório de realidade virtual 
que possibilita posicionar o sinaleiro dentro 
da simulação, com uma visão 360º. O 
sinaleiro pode caminhar dentro do cenário, 
como se estivesse realmente na obra. O 
Simulift é o único simulador na América 
Latina com essa ferramenta inovadora, 
permitindo que sinaleiros e operadores 
sejam treinados em conjunto. Como 
consequência da imersão dos participantes 
no ambiente de treinamento virtual, a 
experiência resultante é a mais próxima 
possível da realidade.

 Peças originais Terex; 

 Plataforma móvel; 

 Quatro telas de 55 polegadas.  
Tela touchscreen para interação 
com sistema de LMI e com painel de 
instrumentos da Terex; 

 Estação do instrutor para modificar as 
situações de treinamento; 

 Controle do sinaleiro com o Oculus Rift; 

 Controle de passagem de cabos; 

 Sistema com três computadores: mestre, 
visualização e estação do instrutor.

Simulift [TELT-SAF-0040]
GUINDASTES – OPERAÇÃO E SEGURANÇA (SIMULADOR / EQUIPAMENTO)
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Conteúdo programático:  Benefícios oferecidos por este treinamento: 
Familiarização com os equipamentos em todos 
os aspectos de seu projeto e funcionalidades, ler 
e compreender os sistemas dos equipamentos, 
capacitando o participante a realizar manutenções 
preventivas, corretivas e calibrações.

Público-alvo: Engenheiros e técnicos. Todos 
os participantes que atingirem média superior a 
80% nas avaliações realizadas no treinamento 
receberão atestado de treinamento.

Duração: 40 horas.

Número de participantes:
Mínimo   – 05 participantes;
Máximo – 08 participantes.

 Apresentação dos equipamentos e seus 
componentes em sala de aula;

 Teste e visualização prática do equipamento 
e seus componentes em um equipamento 
disponível;

 Apresentação e compreensão do esquema 
elétrico dos equipamentos;

 Teste e visualização prática dos componentes 
do sistema elétrico em um equipamento 
disponível;

 Sistema de sobrecarga, componentes e 
funcionamento;

 Calibração do sistema de calibração do 
equipamento;

 Manutenção preventiva do equipamento.

Conteúdo programático: Benefícios oferecidos por este treinamento: 
Familiarização com os equipamentos em todos 
os aspectos de seu projeto e funcionalidades, ler e 
compreender os sistemas elétricos, pneumáticos 
e hidráulicos dos equipamentos, capacitando o  
participante a realizar manutenções preventivas 
e corretivas.

Público-alvo: Engenheiros e técnicos. Todos 
os participantes que atingirem média superior a 
80% nas avaliações realizadas no treinamento 
receberão atestado de treinamento.

Duração: 40 horas.

Número de participantes:
Mínimo   – 05 participantes;
Máximo – 08 participantes.

 Apresentação dos equipamentos e seus 
componentes em sala de aula;

 Teste e visualização prática do equipamento 
e seus componentes em um equipamento 
disponível;

 Apresentação e compreensão do esquema 
elétrico dos equipamentos;

 Teste e visualização prática dos componentes 
do sistema elétrico em um equipamento 
disponível;

 Apresentação e compreensão do esquema 
pneumático dos equipamentos;

 Teste e visualização prática dos componentes 
do sistema pneumático em um equipamento 
disponível;

 Apresentação e compreensão do esquema 
hidráulico dos equipamentos;

 Teste e visualização prática dos componentes 
do sistema hidráulico em um equipamento 
disponível;

 Sistema de sobrecarga, componentes e 
funcionamento;

 Manutenção preventiva do equipamento.

[TRX-CRA-0010]
TEREX® TREINAMENTO TÉCNICOS GUINDASTES PARA TERRENOS DIFÍCEIS RT IT

[TRX-CRA-0020]
TEREX® TREINAMENTO TÉCNICO GRUA TORRE (MODELOS CTT)
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Conteúdo programático: Benefícios oferecidos por este treinamento: 
Familiarização com os equipamentos em todos 
os aspectos de seu projeto e funcionalidades, ler 
e compreender os sistemas dos equipamentos, 
capacitando o participante a realizar manutenções 
preventivas, corretivas e calibrações.

Público-alvo: Engenheiros e técnicos. Todos 
os participantes que atingirem média superior a 
80% nas avaliações realizadas no treinamento 
receberão atestado de treinamento.

Duração: 40 horas.

Número de participantes:
Mínimo   – 05 participantes;
Máximo – 08 participantes.

• Apresentação dos equipamentos e seus 
componentes em sala de aula;

• Teste e visualização prática do equipamento 
e seus componentes em um equipamento 
disponível;

• Apresentação e compreensão do esquema 
elétrico dos equipamentos;

• Teste e visualização prática dos componentes 
do sistema elétrico em um equipamento 
disponível;

• Sistema de sobrecarga, componentes e 
funcionamento;

• Calibração do sistema de calibração do 
equipamento;

• Manutenção preventiva do equipamento.

Conteúdo programático:  Benefícios oferecidos por este treinamento: 
Familiarização com os equipamentos em todos 
os aspectos de seu projeto e funcionalidades, ler 
e compreender os sistemas dos equipamentos, 
capacitando o participante a realizar manutenções 
preventivas, corretivas e calibrações.

Público-alvo: Engenheiros e técnicos. Todos 
os participantes que atingirem média superior a 
80% nas avaliações realizadas no treinamento 
receberão atestado de treinamento.

Duração: 40 horas.

Número de participantes:
Mínimo   – 05 participantes;
Máximo – 08 participantes.

 Apresentação dos equipamentos e seus 
componentes em sala de aula;

 Teste e visualização prática do equipamento 
e seus componentes em um equipamento 
disponível;

 Apresentação e compreensão do esquema 
elétrico dos equipamentos;

 Teste e visualização prática dos componentes 
do sistema elétrico em um equipamento 
disponível;

 Sistema de sobrecarga, componentes e 
funcionamento;

 Calibração do sistema de calibração do 
equipamento;

 Manutenção preventiva do equipamento.

[TRX-CRA-0030]
TEREX® TREINAMENTO TÉCNICO GRUA TORRE (MODELOS SK)

[TRX-CRA-0040]
TEREX® TREINAMENTO TÉCNICO GRUA TORRE (MODELO CTL)
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Conteúdo programático:  Benefícios oferecidos por este treinamento: 
Familiarização com os equipamentos em todos 
os aspectos de seu projeto e funcionalidades, ler e 
compreender os sistemas elétricos, pneumáticos 
e hidráulicos dos equipamentos, capacitando o  
participante a realizar manutenções preventivas 
e corretivas.

Público-alvo: Engenheiros e técnicos. Todos 
os participantes que atingirem média superior a 
80% nas avaliações realizadas no treinamento 
receberão atestado de treinamento.

Duração: 40 horas.

Número de participantes:
Mínimo   – 05 participantes;
Máximo – 08 participantes.

 Apresentação dos equipamentos e seus 
componentes em sala de aula;

 Teste e visualização prática do equipamento 
e seus componentes em um equipamento 
disponível;

 Apresentação e compreensão do esquema 
elétrico dos equipamentos;

 Teste e visualização prática dos componentes 
do sistema elétrico em um equipamento 
disponível;

 Apresentação e compreensão do esquema 
pneumático dos equipamentos;

 Teste e visualização prática dos componentes 
do sistema pneumático em um equipamento 
disponível;

 Apresentação e compreensão do esquema 
hidráulico dos equipamentos;

 Teste e visualização prática dos componentes 
do sistema hidráulico em um equipamento 
disponível;

 Sistema de sobrecarga, componentes e 
funcionamento.

 Manutenção preventiva do equipamento.

Conteúdo programático: Benefícios oferecidos por este treinamento: 
Familiarização com os equipamentos em todos 
os aspectos de seu projeto e funcionalidades, ler e 
compreender os sistemas elétricos, pneumáticos 
e hidráulicos dos equipamentos, capacitando o  
participante a realizar manutenções preventivas 
e corretivas.

Público-alvo: Engenheiros e técnicos. Todos 
os participantes que atingirem média superior a 
80% nas avaliações realizadas no treinamento 
receberão atestado de treinamento.

Duração: 40 horas.

Número de participantes:
Mínimo   – 05 participantes;
Máximo – 08 participantes.

 Apresentação dos equipamentos e seus 
componentes em sala de aula;

 Teste e visualização prática do equipamento 
e seus componentes em um equipamento 
disponível;

 Apresentação e compreensão do esquema 
elétrico dos equipamentos;

 Teste e visualização prática dos componentes 
do sistema elétrico em um equipamento 
disponível;

 Apresentação e compreensão do esquema 
pneumático dos equipamentos;

 Teste e visualização prática dos componentes 
do sistema pneumático em um equipamento 
disponível;

 Apresentação e compreensão do esquema 
hidráulico dos equipamentos;

 Teste e visualização prática dos componentes 
do sistema hidráulico em um equipamento 
disponível;

 Sistema de sobrecarga, componentes e 
funcionamento;

 Manutenção preventiva do equipamento.

[TRX-CRA-0090]
TEREX® GUINDASTES PICK & CARRY

[TRX-LEG-0010]
TEREX® BT/T BOOM TRUCK (BT) E TRUCK CRANES (T)
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Conteúdo programático: Benefícios oferecidos por este treinamento: 
Familiarização com os equipamentos em todos 
os aspectos de seu projeto e funcionalidades, ler e 
compreender os sistemas elétricos, pneumáticos 
e hidráulicos dos equipamentos, capacitando o  
participante a realizar manutenções preventivas 
e corretivas.

Público-alvo: Engenheiros e técnicos. Todos 
os participantes que atingirem média superior a 
80% nas avaliações realizadas no treinamento 
receberão atestado de treinamento.

Duração: 40 horas.

Número de participantes:
Mínimo   – 05 participantes;
Máximo – 08 participantes.

 Apresentação dos equipamentos e seus 
componentes em sala de aula;

 Teste e visualização prática do equipamento 
e seus componentes em um equipamento 
disponível;

 Apresentação e compreensão do esquema 
elétrico dos equipamentos;

 Teste e visualização prática dos componentes 
do sistema elétrico em um equipamento 
disponível;

 Apresentação e compreensão do esquema 
pneumático dos equipamentos;

 Teste e visualização prática dos componentes 
do sistema pneumático em um equipamento 
disponível;

 Apresentação e compreensão do esquema 
hidráulico dos equipamentos;

 Teste e visualização prática dos componentes 
do sistema hidráulico em um equipamento 
disponível;

 Sistema de sobrecarga, componentes e 
funcionamento;

 Manutenção preventiva do equipamento.

Conteúdo programático: Benefícios oferecidos por este treinamento: 
Familiarização com os equipamentos em todos 
os aspectos de seu projeto e funcionalidades, ler e 
compreender os sistemas elétricos, pneumáticos 
e hidráulicos dos equipamentos, capacitando o  
participante a realizar manutenções preventivas 
e corretivas.

Público-alvo: Engenheiros e técnicos. Todos 
os participantes que atingirem média superior a 
80% nas avaliações realizadas no treinamento 
receberão atestado de treinamento.

Duração: 40 horas.

Número de participantes:
Mínimo   – 05 participantes;
Máximo – 08 participantes.

 Apresentação dos equipamentos e seus 
componentes em sala de aula;

 Teste e visualização prática do equipamento 
e seus componentes em um equipamento 
disponível;

 Apresentação e compreensão do esquema 
elétrico dos equipamentos;

 Teste e visualização prática dos componentes 
do sistema elétrico em um equipamento 
disponível;

 Apresentação e compreensão do esquema 
pneumático dos equipamentos;

 Teste e visualização prática dos componentes 
do sistema pneumático em um equipamento 
disponível;

 Apresentação e compreensão do esquema 
hidráulico dos equipamentos;

 Teste e visualização prática dos componentes 
do sistema hidráulico em um equipamento 
disponível;

 Sistema de sobrecarga, componentes e 
funcionamento;

  Manutenção preventiva do equipamento.

[TRX-LEG-0020]
TEREX® GUINDASTES HIDRÁULICOS SOBRE ESTEIRAS (HC)

[TRX-LEG-0030]
TEREX® TREINAMENTO TÉCNICOS GUINDASTES PARA TERRENOS DIFÍCEIS RT US
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Todos os cursos oferecidos em nosso portfólio 
podem ser realizados nas instalações do cliente.

Principais vantagens do treinamento “in company”:

 Instrutores altamente qualificados.

 Treinamento nas instalações do cliente em 
condições reais e seguindo os procedimentos 
relevantes do ambiente de trabalho.

 Treinamento direto no equipamento do cliente.

 Estrutura de treinamento flexível, variando 
entre teoria e prática.

 Atestado de treinamento Terex Cranes.

TREINAMENTO “IN COMPANY” (INSTALAÇÕES DO CLIENTE)Conteúdo programático: Benefícios oferecidos por este treinamento: 
Familiarização com os sistemas de LMI dos 
equipamentos abordando aspectos de programação 
e calibração dos diversos modelos / gerações de 
sistemas utilizados nos equipamentos Terex.

Público-alvo: Engenheiros e técnicos. Todos 
os participantes que atingirem média superior a 
80% nas avaliações realizadas no treinamento 
receberão atestado de treinamento.

Duração: 24 horas.

Número de participantes:
Mínimo   – 05 participantes;
Máximo – 08 participantes.

 Apresentação dos diversos sistemas de LMI e 
seus componentes em sala de aula;

 Teste e visualização prática em simulador 
ou em um equipamento disponível dos 
componentes do sistema de LMI;

 Apresentação e compreensão do esquema 
elétrico dos diversos sistemas de LMI;

 Teste e visualização prática dos componentes 
do sistema elétrico no simulador ou 
equipamento disponível;

 Procedimentos de calibração dos diversos 
sistemas de LMI;

 Procedimentos de programação dos diversos 
sistemas de LMI.

[TRX-CRA-0070]
GREER + 3B6 SYSTEM

Treinamento em 
Outras Localidades
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Salas preparadas com material didático.

E-Learning: a Terex Cranes oferece cursos a distância através da ferramenta 
Terex E-Learning, permitindo mais agilidade na aprendizagem.

CURSO NOME DO CURSO LOCAL INÍCIO TÉRMINO

TRX-CRA-0010 Terex® Treinamento Técnico Guindaste 
para Terrenos Difíceis RT US ON-LINE 21/03/2022 25/03/2022

TRX-CRA-0070 Sistemas Greer e 3B6 System ON-LINE 04/04/2022 06/04/2022

TRX-CRA-0010 Terex® Treinamento Técnicos Guindastes 
para Terrenos Difíceis RT IT ON-LINE 02/05/2022 06/05/2022

TRX-CRA-0010 Terex® Treinamento Técnico Guindaste 
para Terrenos Difíceis RT US ON-LINE 06/06/2022 10/06/2022

TRX-CRA-0070 Sistemas Greer e 3B6 System ON-LINE 11/07/2022 13/07/2022

TRX-CRA-0010 Terex® Treinamento Técnicos Guindastes 
para Terrenos Difíceis RT IT ON-LINE 08/08/2022 12/08/2022

TRX-CRA-0010 Terex® Treinamento Técnico Guindaste 
para Terrenos Difíceis RT US ON-LINE 12/09/2022 16/09/2022

TRX-CRA-0070 Sistemas Greer e 3B6 System ON-LINE 03/10/2022 05/10/2022

TRX-CRA-0010 Terex® Treinamento Técnicos Guindastes 
para Terrenos Difíceis RT IT ON-LINE 07/11/2022 11/11/2022

Estrutura do Centro 
de Treinamento

Agenda de 
Treinamentos 2022
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Os centros de treinamento da Terex estão 
preparados para receber seus colaboradores 
com o objetivo de aprofundar e expandir 
seus conhecimentos. Nossos treinamentos 
permitem:

 Agilidade na identificação de falhas  
no equipamento;

 Prevenção de paradas imprevistas  
por quebra;

 Redução dos custos de reparo;

 Equipamento sempre disponível;

 Melhor valor de mercado na hora da venda.

In Company: treinamento personalizado para atender às necessidades do cliente.

Simulift: permite uma melhora no desempenho do operador, de forma mais segura, eficiente e produtiva.

Pátio de testes: operação, manutenção e experiências práticas em equipamentos reais.

Estrutura do Centro 
de Treinamento

Estrutura do Centro 
de Treinamento
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www.terex.com/cranes
Março de 2022 Especificações e preços dos produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio ou obrigações. As 
fotografias e/ou desenhos neste documento são apenas para fins ilustrativos. Consulte o respectivo Manual do 
Operador para instruções sobre o uso correto deste equipamento. Deixar de seguir o respectivo Manual do Operador 
ao usar o nosso equipamento ou, de qualquer outra forma, deixar de agir de maneira responsável pode resultar em 
lesões corporais graves ou a morte. A única garantia aplicável ao nosso equipamento é a garantia padrão por escrito 
correspondente ao produto específico vendido. A Terex não dá outras garantias, expressas ou implícitas. Os produtos 
e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou 
suas subsidiárias nos EUA e em outros países. Todos os direitos reservados. Terex, o desenho da Coroa Terex e Works 
for You são marcas comerciais pertencentes ou licenciadas pela Terex Corporation ou suas subsidiárias. 

Queira notar: Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países devido a exigências legais. 
Consulte a distribuidora Terex da sua região para mais informações. 
© Terex Cranes 2022

www.terex.com/cranes

