Encurtamento dos Cabos de Aço
Segurança e economia para o seu elevador.
Conforto e tranquilidade para os usuários.

Atendimento Avançado

Encurtamento dos Cabos de Aço

Esse processo é estabelecido pela norma NBR NM 207:99 e
realizado de acordo com o projeto do equipamento.
Economia para o condomínio e tranquilidade
para os usuários.
Além de manter os elevadores em perfeito funcionamento,
esse serviço melhora a performance dos equipamentos,
evita paradas repentinas e a formação de degraus, garante a
segurança dos usuários e confere maior vida útil dos cabos de
aço e de outras peças.
Por isso, é importante lembrar que não realizar o encurtamento
dos cabos de aço pode ocasionar maiores despesas para o
condômino e comprometer a segurança dos usuários.
Peças especificadas exclusivamente para nossos
equipamentos. Um benefício a mais para você.
Trabalhamos com cabos de aços homologados e especificados
com exclusividade para nossos elevadores. Além disso,
investimos constantemente em pesquisas, em desenvolvimento
e no treinamento de mais de 2.500 técnicos que compõem o
Atendimento Avançado.
Só quem faz o melhor elevador pode oferecer o
melhor serviço.

Principais etapas
do procedimento:
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O encurtamento dos cabos de aço deve ser realizado
periodicamente, pois, à medida que os elevadores são
utilizados, os cabos de aço sofrem um alongamento natural.
A função do encurtamento é garantir que a distância seja
adequada e segura entre o contrapeso e o para-choque. Esse
procedimento é indispensável e deve ser executado tanto em
elevadores novos, como naqueles equipamentos nos quais os
cabos de aço foram recentemente trocados.

Imagem meramente ilustrativa. O modelo a ser utilizado está sujeito às especificações técnicas do equipamento.

Garantia de segurança e integridade dos equipamentos.

Nossa equipe de especialistas, altamente treinada e qualificada,
está à disposição para mais detalhes sobre este procedimento.

Para saber mais sobre esta e outras soluções Atlas Schindler,
entre em contato com a equipe do Atendimento Avançado
responsável pela sua região.

www.atlas.schindler.com • SAC 0800 055 1918
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Sinalização de serviço de manutenção nos
pavimentos principais;
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Checagem dos itens de segurança para que o
elevador seja acionado manualmente;
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Apoio do contrapeso no poço do elevador,
limitando o deslocamento para iniciar o serviço;
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Içamento da cabina por meio de uma ferramenta
específica, que suporta o peso do elevador e passa
obrigatoriamente por checagens periódicas;
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Os cabos que sustentam o elevador são retirados
do tirante um de cada vez, esticados, medidos
e cortados um a um até que todos tenham
sido encurtados. Depois que são novamente
encaixados no tirante, os cabos são presos com
braçadeiras e suas pontas são encapadas para
que não haja risco de acidente;
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Criteriosa checagem e regulagem dos equipamentos
instalados e disponibilização do elevador para a
utilização com segurança pelos usuários.
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Manter seu equipamento de acordo com as normas nacionais
e internacionais, preservar o seu patrimônio e, acima de
tudo, garantir o conforto e a segurança dos usuários é uma
preocupação contínua da Elevadores Atlas Schindler.

