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IMPORTANTE!
Antes de instalar, operar ou realizar manutenção deste equipamento, por favor leia este
manual completamente e com atenção. mantenha este manual e todas as instruções
acessíveis a todo momento.
Embora este manual auxilie você a se familiarizar com os procedimentos de segurança e
operação, ele não substitui o treinamento adequado e uso seguro do equipamento.
Proprietários e operadores são os únicos responsáveis para determinar se o uso é aceitável
para este equipamento, e somente pessoas treinadas adequadamente para este produto
devem operar este equipamento.
O ambiente de operação deste equipamento possui forças extremamente elevadas, e
potenciais perigos associados a estas forças não devem ser subestimados. A instalação
inadequada ou uso indevido deste equipamento pode resultar em lesões corporais, falha no
equipamento ou outro dano.
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SEMPRE OBSERVE AS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA A SEGUIR:
1. Permita apenas pessoas treinadas com os devidos procedimentos de segurança e operação para uso e
manutenção do equipamento.
2. Puxe apenas cargas com capacidade menor ou igual a do equipamento.
3. Mantenha todas as partes do corpo, roupas soltas, e qualquer outro objeto longe deste equipamento
durante a operação.
4. Operadores e espectadores devem permanecer longe de qualquer carga e do cabo de aço / corda
sintética.
5. Certifique de que todas as pessoas e objetos não obstruam a carga e seu caminho.
6. Nunca permita que qualquer pessoa fique em uma carga em movimento.
7. Não fique sobre ou pise sobre o cabo de aço / corda sintética.
8. Não opere este equipamento se atolar, sobrecarga ou se estiver amarrado.
9. Preste atenção na carga todo o momento quando operar este equipamento.
10. Realize inspeções diárias neste equipamento em busca de desgaste ou partes danificadas e soldas
rachadas. Se qualquer parte danificada ou desgastada ou solda trincada for encontrada, pare
imediatamente o uso e remova o equipamento do serviço até que todos os reparos adequados sejam
realizados completamente.
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INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
As seguintes etiquetas de segurança e definições são baseadas na norma de segurança ANSI Z535.
Abaixo estão listados os os avisos de segurança utilizados para identificar diferentes níveis de perigo. Estes
avisos serão utilizados ao longo deste manual quando forem aplicados.

DANGER (PERIGO) indica uma situação arrisca que, se não for evitada, causará morte ou lesão corporal grave.

WARNING (AVISO) indica uma situação que, se não for evitada, poderá levar à morte ou lesão corporal grave.

CAUTION (CUIDADO) indica uma situação que, se não for evitada, poderá ocasionar lesão corporal leve ou
moderada.

NOTICE (NOTA) é utilizado para abordar práticas não relacionadas a lesões corporais.

As seguintes etiquetas de segurança podem ser encontradas em todos os Thru-Deck Capstans.
Part Number: LABEL017

Part Number: LABEL019

Part Number: LABEL020
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DECKING EQUIPMENT
Introducing the Patterson Thru-Deck Capstan.
Designed for Longevity – Using only the best materials, and a gear box with the highest rating available in the industry, you ban be sure that
the Patterson Thru-Deck Capstan will keep you up and running for years to come with little to no maintenance, minimizing your downtime,
and saving you money.

Thru-Deck Capstan

Performance Data

MODEL NUMBER*

TDC10
14W-25

TDC10
14W-34

TDC15
14W-25

Motor H.P.
Head Diameter Style

TDC15
14W-34

TDC20
14W-25

TDC20
14W-34

TDC25
14W-25

10

10

15

15

20

20

25

14” Whelped

14” Whelped

14” Whelped

14” Whelped

14” Whelped

14” Whelped

14” Whelped

Starting Pull

24,500 lbs

18,000 lbs

50,000 lbs

38,000 lbs

61,000 lbs

45,000 lbs

62,000 lbs

Running Pull

11,500 lbs

8,500 lbs

17,500 lbs

13,000 lbs

23,000 lbs

17,000 lbs

21,000 lbs

Running Speed

25 F.P.M.

34 F.P.M.

25 F.P.M.

34 F.P.M.

25 F.P.M.

34 F.P.M.

34 F.P.M.

Bollard Pull

100,000 lbs

100,000 lbs

100,000 lbs

100,000 lbs

100,000 lbs

100,000 lbs

100,000 lbs

* Definition: Through Deck Capstan 10 H.P. – 14” Diameter Whelped Head – 25 Feet Per Minute

Features;

. Full Length Barrel Whelps – The elimination of the traditional but unnecessary double whelped barrel also

eliminates the sharp ridge separating the two. This makes your operations safer and extends the life of your
cordage by eliminating this dangerous cut point. At Patterson, we realize that just because something always
has been, doesn’t mean it always should be.

. Keeping Height in Mind – When designing the capstan head on our Thru-Deck Capstan, we realized that

bigger is not always better. We found that this goes double when trying to add or remove wraps to the barrel.
With a more compact height, Patterson designed a capstan head with plenty of space to meet the wrap requirements of modern cordage, while making a product that is safer and easier to work with for deck hands of all sizes.

. Tapered Base – Square edges and round rope just don’t mix. When designing the head on our capstan, we

realized that a base with a square profile has multiple disadvantages. First, the rope does not naturally feed
onto the head, and must be manually raised onto the barrel. Often times this is done with the deckhands boot,
putting them in a dangerous situation. Second, with the tapered design the rope cannot build tension around
the large diameter of the base and then snap onto the drum. This eliminates dangerous shock loading of the
product and your rigging, making your operation safer, and extending the life of your equipment.

. Triple-Sealed Slewing Bearing Design – Using a slewing bearing instead of a traditional shaft and bushing

combination allowed us to achieve a more rigid construction, and thus a smoother and more consistent operation.
Adding triple positive pressure seals to that bearing design helps keep the water under your boat, and not in it.

. 21st Century Pegs – Capstan pegs have been made of wood for centuries, but times have changed. It’s no longer

necessary to rely on materials that can deteriorate and fail over time. Patterson chose to manufacture all pegs from
304 stainless steel. With a threaded shank and flats for installing or removing easily with a wrench, you no longer
have to haphazardly pound pegs in with a hammer, and hope that they stay put. This allows you to dog your rope
off with confidence, and is just one more way we are making the work place safer.
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DESEMBALANDO

Desaparafuse o suporte do motor motor e o motor da embalagem.

9

Remova os suportes do motor.

10

Desaparafuse o capstan da embalagem .
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Remova o capstan da embalagem (veja página 15)
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QUANDO ERGUER O CAPSTAN USE DUAS (2) CINTAS COMO MOSTRADO ACIMA. NUNCA ERGA O
CAPSTAN COM CABOS DE AÇO PELO TAMBOR DO CAPSTAN.
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INSTALAÇÃO
Antes de instalar, inspecione cuidadosamente este equipamento em busca de possíveis danos durante o
transporte.

O DECKA E A ESTEUTURA DEVEM SER FORTES O SUFICIENTE PARA SUPORTAR O PESO E A CAPACIDADE DE
CARGA DESTE EQUIPAMENTO, E AS FORÇAS QUE OCORREM DURANTE A OPERAÇÃO.
Procedimentos seguros de instalação
•

Não prenda o eletrodo de solda neste equipamento ou no cabo de aço.

•

Nunca coloque o cabo de aço / corda sintética sobre uma borda afiada. Use uma roldana de tamanho
adequado. Consulte a seção de montagem para instruções específicas.

•

Não solde sobre ou qualquer parte do guincho.

•

Verifique se os componentes estão lubrificados antes de utilizar este equipamento. Consulte a seção
LUBRIFICAÇÃO para informações específicas.

ROLAMENTOS QUE ESTÃO SOLTOS OU GASTO DEVEM SER SUBSTITUIDOS. NÃO OBSERVAR ESTA
INSTRUÇÃO DE PRECAUÇÃO RESULTARÁ EM MAIS COMPONENTES DANIFICADOS.

A ESTRUTURA E O DECK DEVEM SER FORTES O SUFICIENTE PARA SUPORTAR O PESO, A CAPACIDADE DE
TRAÇÃO, E AS FORÇAS QUE OCORREM DURANTE A OPERAÇÃO.
•

Este equipamento deve ser instalado em um superfície plana, rígida e antiderrapante.

•

Coloque este equipamento na área de montagem em linha com a direção de tração do cabo.

•

Verifique a folga necessária e o fleet angle distance para inspeção, operação e manutenção adequada.

CERTIFIQUE QUE O CABO DE AÇO / CORDA SINTÉTICA FORNECE UM FATOR DE SEGURANÇA ADEQUADO.
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Verificações Iniciais de Operação
•

Antes de iniciar a operação verifique o nível do óleo no redutor e engraxe os componentes como
descrito na seção de LUBRIFICAÇÃO.

•

Verifique se todos os parafusos estão apertados e que o cabo esteja enrolado corretamente no capstan.

•

Opere este equipamento, com baixa carga, em ambas as direções. Durante a operação inspecione os
componentes por barulhos estranhos e peças desalinhadas.

•

Teste o freio enquanto o motor esteja desligado. O freio deve segurar uma carga apropriada enquanto
deslizar.

Aspectos importantes da operação do capstan:
•
•
•
•

Siga todas as instruções de segurança quando instalar, operar ou realizar a manutenção deste
equipamento.
Somente pessoas treinadas, familiarizadas com os procedimentos de segurança e operação deste
produto devem operar este equipamento.
Realize inspeções e procedimentos de manutenção regularmente neste equipamento.
Esteja ciente a todo o momento da capacidade deste equipamento e da carga que esta sendo aplicada.

Inspeção
Antes de cada turno, inspecione o equipamento como descrito na seção INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO
(Verifique o manual de operação) o freio é fornecido com um mecanismo de liberação operado
manualmente. Este mecanismo manual permite que o operador solte o freio sem energizar o motor. Este
freio manual pode ser operado utilizando o conjunto de parafusos acessíveis no lado de fora da carcaça
do freio.

INTERROMPA A OPERAÇÃO DO GUINCHO SE SUSPEITAR QUE O FREIO NÃO ESTA FUNCIONANDO
ADEQUADAMENTE.
Instruções para ajustar o freio podem ser encontradas no manual SEW fornecido com este equipamento e
online no website da SEW.
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OPERAÇÃO DO CAPSTAN
O freio elétrico, motor elétrico, e a redutora estão montadas integralmente no quadro do guincho.
Normalmente, dois botões (IN/FORWARD e OUT/REVERSE) na estação de controle são utilizados para
operar o guincho. A fiação de cada botão devem estar conectadas de forma que a operação pare
automaticamente quando o botão não estiver pressionado.

APENAS UM ELETRICISTA QUALIFICADO DEVE
PASSAR A FIAÇÃO NA CAIXA DE CONTROLE E
NAS
ESTAÇÕES
REMOTAS
DESTE
EQUIPAMENTO

O freio elétrico é do tipo disco, normalmente configurado por uma mola de pressão. O freio solta
simultaneamente com a alimentação do motor e elétrico, e trava automaticamente quando a energia elétrica
do motor é desligada.
ENROLAR: Pressione o botão IN/FORWARD. Continue a enrolar o cabo/corda na carga classificado e
velocidade até que o capstan alcance a tensão desejada. Para parar o capstan, solte o botão IN/FORWARD e
o freio irá engatar.

NÃ DESLIGAR A ALIMENTAÇÃO DESTE EQUIPAMENTO APÓS O MOTOR PARAR , PODE RESULTAR EM QUEIMA
DO MOTOR.
DESENROLAR: Pressione o botão OUT/REVERSE. Continue desenrolando o cabo/corda na carga nominal e
velocidade até que a quantidade de cabo/corda tenha sido desenrolada. Para parar o capstan, solte o botão
OUT/REVERSE e o freio engatará.

O painel de controle e a operação descrita acima são para painel de controle padrão de uma velocidade.
Seus controles, fiação, e operação podem variar baseado nas especificações do seu pedido e suas
solicitações, assim como as normas operacionais, treinamento e políticas de sua organização. Para
instruções específicas, perguntas, ou documentação adicional a respeito do seu capstan e controles, por
favor consulte qualquer documentação adicional fornecida, como desenhos, esquema elétrico ou entre
em contato com a fábrica.
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LUBRIFICAÇÃO
A unidade motor-redutor do seu Gear-motor Thru-Deck Capstan Patterson inclui uma caixa redutora de dois
estágios: a) redutor planetário, e b) redutor de engrenagens helicoidais.
O óleo de cada redutora deve ser analisada a cada 6 meses por meio da válvula de dreno para a coleto da
amostra em um copo a fim de verificar que não haja contaminação por água ou outros contaminantes na
redutora.
O óleo deve ser trocado uma vez por ano, ou a qualquer momento que ocorra a contaminação por água ou
outros contaminantes quando retirada a amostra para a análise.
O óleo usado por cada redutora é diferente como mostrado a seguir:
Planetário: CLP HC 320
Helicoidal: CLP HC 460
Para substituir o óleo em cada redutora, siga as instruções abaixo:
1. Opere a unidade continuamente por alguns minutos sob baixa carga. Isso ajudará a aquecer o óleo que
auxiliará na velocidade de dreno do óleo.
2. Remova o plugue de enchimento. Cada redutora possui o plugue em uma posição diferente.
3. Com um reservatório para captar o óleo, abara a válvula de dreno e permita que todo o óleo saia da
redutora.
4. Quando não sair mais óleo, feche a válvula de dreno.
5. Encha a redutora com o óleo apropriado até que o óleo possa ser visto na metade do visor de vidro. Se
encher com muito óleo, drene o excesso até que o visor de vidro esteja metade cheio.
6. Coloque o plugue de enchimento .
Verifique o óleo da redutora e substitua-o em intervalos regulares como rotina de manutenção, e assim a
vida útil do equipamento será estendida.
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LUBRICAÇÃO
Lubrificação do rolamento de giro (Slewing Bearing)
A cabeça do Thru-Deck Capstan Patterson é montada na base utilizando um rolamento de giro. Isso
permite uma vida útil muito grande e manutenção mínima. Como qualquer rolamento, é importante
assegurar que esteja lubrificado regularmente.
Existem 9 graxeiras ao redor do diâmetro deste rolamento. Para acessá-las, gire o capstan até que
cada ranhura na base cônica alinhe com todas as graxeiras.
O rolamento deve ser lubrificando adicionando de 3-5 bombeadas de graxa em cada graxeira a cada
50 horas de operação, ou mensalmente.
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INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO
Inspeções periódicas e frequentes devem ser realizadas por pessoas treinadas com os procedimentos de
segurança, operação e manutenção. inspeções frequentes são basicamente observações visuais durante a
rotina de operação do equipamento. inspeções minuciosas devem ser realizadas para observar mais de perto
áreas e partes críticas do equipamento. O intervalo de inspeções depende do ambiente em que este
equipamento está exposto, a frequência de uso, e a quantidade de tempo que o equipamento foi utilizado, e
o nível de desgaste dos componentes críticos.
Inspeções regulares ajudam na manutenção preventiva e revelam condições potenciais de perigo e podem
reduzir a perca de tempo devido a falha do equipamento. Qualquer problema ou possíveis problemas devem
ser relatados para as pessoas treinadas para a ação corretiva apropriada.
Antes de operar, inspecione os eixos, engrenagens, motor, freio, fiação elétrica, placas laterais e tambor em
busca de danos. Não opere este guincho até que qualquer discrepância seja revisada e inspecionada por
pessoas treinadas.
Inspecione visualmente este equipamento durante a operação em busca de funcionamento irregular e
barulhos anormais. Estes podem indicar potenciais problemas. Certifique-se que a engrenagem do motor,
freio, e todas as partes moveis estão operando adequadamente. Se forem encontrados problemas, repare
como necessário e nunca opere o guincho até que todos os problemas sejam reparados. para testar o freio
puxe o cabo/corda com o freio engatado e verifique se este não escorrega
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