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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA TALHA/TROLE
MANUAL

SES DE OTACÍLIO COSTA

APLICAÇÃO: ETE – CASA DOS SOPRADORES 

1) DESCRIÇÃO

Fornecimento  de  talha  /  trole  manual  com freio  protegido  contra  chuva  e  poeira,
capacidade de carga de 1.500 kg e altura de elevação de 9,00 metros. O trole manual
para movimentação em monovia com viga em perfil “I”.

2) ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

2.1) TALHA MANUAL

Quantidade = 01
Capacidade nominal = 1.500 kg
Elevação = 9,0 metros
Material = SAE 1020
Ganchos = Forjados com trava de segurança
Engrenagens = Microfundidas com tratamento térmico
Correntes = SAE 8620
Elos = Soldados 
Acabamento = Bicromatizada 

2.2) TROLE

Quantidade = 01
Material = SAE 1020
Eixo de carga = SAE 1020
Rodas = Aço carbono
Nota: Trole para viga em perfil “I” de  8” (polegadas) X 38 kg/m. 

VIDE FOLHAS: 05065-SES-ETE-ARQ-0190-A
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3) GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

O fornecedor dará plena e total garantia dos equipamentos fornecidos pelo prazo de
12 meses após a sua instalação ou 18 meses após a sua entrega, responsabilizando-
se,  dentro  deste  prazo,  por  qualquer  defeito  de  projeto,  material,  fabricação  e
funcionamento (desempenho), sem que isto acarrete a cobrança de qualquer custo
adicional  para a CASAN e se comprometerá ainda a manter estoque de todos os
sobressalentes  necessários  para  reparo  e  a  garantia  do  bom  funcionamento  dos
equipamentos para entrega num prazo máximo de 48 horas após seu pedido.
No caso de falhas nos equipamentos durante o período de vigência da garantia, o
fornecedor se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos, sem
qualquer ônus para a CASAN. O prazo para reparo e/ou concerto do equipamento
danificado será de 05 dias corridos a contar da notificação.
Em caso de emergência a CASAN se reserva ao direito de efetuar consertos em
equipamentos  em  garantia.  Para  tanto,  o  fornecedor  será  comunicado  com
antecedência de 24 horas para enviar  seu representante a fim de acompanhar os
trabalhos. A CASAN deverá ser ressarcida tanto em despesas de mão de obra como
material, o não comparecimento do representante do fornecedor, implicará no aceite
das despesas porventura reivindicadas pela CASAN.  
Os equipamentos deverão ter placa de identificação em aço inóx fixada no corpo, com
as seguintes informações: Marca; Modelo; Ano de Fabricação; Garantia.


