
Relatório Incidente Cesta Aérea

Prezados,

Recentemente  ocorreram  02  (dois)  incidentes  envolvendo  a
utilização dos equipamentos GUITON citando a necessidade da realização
de ensaios e inspeções em cestas aéreas conforme exigências do ANEXO
XII da NR 12.

No  caso  abaixo,  tivemos  um  equipamento  comercializado
originalmente modelo GT13,0 LV 69 KV de 1 cesto, onde foi realizado
uma  modificação  sem  consulta  ou  autorização  da  GUITON,
modificando drasticamente o projeto original de 01 (um) cesto para 02
(dois) cestos, comprometendo totalmente o cálculo estrutural.

Portanto, houve mudança em todas as condições de resistências e
operacionalizações  do  equipamento,  colocando em risco  a  integridade
dos operadores e da operação realizada.

Estes são alguns pontos observados pela nossa equipe técnica, o
que nos mostra que o problema ocorrido é referente a não observância
dos requisitos técnicos e de manutenção dos equipamentos para qual
foram construídos e projetados.

    

Equipamento onde houve o incidente
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Equipamento original 01 (um) cesto

Equipamento original 02 (dois) cestos
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DADOS DO EQUIPAMENTO ENVOLVIDO NO INCIDENTE

Não foi nos informado pelo cliente o número de série do equipamento,
mediante isso estamos formalizando algumas informações referente aos
06 (seis) equipamentos adquiridos pela mesma empresa.

 Modelo do equipamento – Cesta aérea GT 13,0 LV 69 Kv – 01 cesto
lança redonda.

 N. de série do lote e chassi: 

Nº Série Nº Chassi
Nº Relatório

ensaio
elétrico

Data entrega
equipamento

965/10 9BFVCAC95ABB48608 RT 12989.10 26/05/2010
966/10 9BFVCAC90ABB48595 RT 12987.10 26/05/2010
967/10 9BFVCAC96ABB48603 RT 12944.10 26/05/2010
968/10 9BFVCAC90ABB50332 RT 13230.10 06/07/2010
969/10 9BFVCAC93ABB50440 RT 13357.10 06/07/2010
970/10 9BFVCAC92ABB52082 RT 13356.10 06/07/2010

De acordo com a NBR 16.092, item 10.4, página 34, cita que: 

Modificações  ou  adições  que  afetem  a  estabilidade,
integridade  mecânica,  hidráulica  ou  elétrica,  ou  a
segurança  de  operação  da  cesta  aérea.  Não  podem ser
realizadas sem aprovação por escrito do fabricante.

A GUITON coloca-se a disposição para eventuais esclarecimentos,

reafirmando o nosso compromisso de sempre atender no menor tempo e

com a melhor qualidade possível. 

Atenciosamente,

Marcos Chiarinelli

CEO da GUITON 
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