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* * * * * * * * * * * * * * * 
 
O novo Proprietário / Clube deve concluir a seguinte seção quando da entrega do guincho: 
 
Operador autorizado: Nome em letra de forma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Assinatura:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Fornecido em:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Número de série:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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CONSELHOS GERAIS DE SEGURANÇA 
 
 

LEMBRE-SE -  VOCÊ É A CHAVE DE SEGURANÇA 
VOCÊ PODE EVITAR ACIDENTES 

 
a) MANTENHA OS DEDOS E TODAS AS PARTES DO CORPO AFASTADAS DAS LÂMINAS DA 
GUILOTINA E DA ZONA DE CORTE DO CABO EM TODOS OS MOMENTOS. 
 
b) AVISO : O sistema de ignição eletrônica envolve tensões muito altas. Pessoas inexperientes e 
portadores de marca-passo não devem ser permitidos ficar perto do circuito de alta tensão. 
 
c) Tenha cuidado ao dar partida no motor em espaços confinados (por exemplo, Oficina). Existe um 
perigo de asfixia pelos vapores do escapamento. 
 
d) Nunca trabalhe sob um guincho suportado apenas em um macaco. USE SEMPRE SUPORTES 
ADICIONAIS. 
 
e) A partida inicial pode ser perigosa se for feita incorretamente - verifique se é feito apenas por pessoal 
competente usando uma bateria com tensão nominal não superior a 12 volts.  Este guincho é terra 
negativo. 
 
f) CUIDADO: Mantenha a cabeça, mãos, cabelos e roupas (incluindo relógios, jóias, etc.) longe de 
quaisquer partes móveis. 
 
g) Não remova os bujões de drenagem enquanto o fluido estiver quente, caso contrário queimaduras 
graves ou queimaduras podem ser causadas. 
 
h) SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR: A proteção para os olhos e mãos deve ser usada e 
extremo cuidado no manuseio / trabalho no sistema de combustível ou freio, bateria, qualquer área 
quente ou de alta pressão, ar comprimido, água ou vapor de alta pressão. 
 
 

* QUALQUER UM DESTES PODE SER MUITO PERIGOSO * 
 
 
NOTAS SOBRE GLP 
 
1 Uma política de “NÃO FUMAR” deve ser aplicada ao redor do guincho e quaisquer pontos de 
reabastecimento. 
 
2 O GLP é mais pesado que o ar; portanto, os vazamentos se acumulam no nível do solo, especialmente 
se não houver vento. Em caso de vazamento, não ligue os motores, pois isso pode causar uma explosão. 
 
3 No caso de um vazamento sem ignição, o escape de gás será observado como um vapor branco. Não 
deixe fazer contato em nenhuma parte do seu corpo, pois isso resultará em congelamento instantâneo. 
 
4 No caso de vazamento com ignição subsequente, você não verá nenhuma chama, apenas verá apenas 
o calor da combustão. 
 
i) Muitos líquidos e outras substâncias usadas nessas máquinas são venenosos, não devem ser 
consumidos sob quaisquer circunstâncias e deve ser mantido longe de feridas abertas, olhos, nariz e 



boca. Essas substâncias incluem anticongelante, fluido de freio, combustível, lubrificantes, conteúdo da 
bateria e vários adesivos. Mantenha todas essas substâncias fora do alcance de crianças. 
 
j) Todos os líquidos devem ser armazenados nos recipientes originais. 
 
k) Não use lubrificantes, solventes ou selantes etc. antes de ler e entender quaisquer avisos e instruções 
fornecidas com essas substâncias que podem ser prejudiciais se usadas indevidamente. 
 
l) ÓLEOS USADOS DO MOTOR: O contato prolongado e repetido com o óleo usado pode causar 
doenças de pele graves, incluindo dermatite e câncer. Portanto, contato excessivo com a pele com esse 
óleo deve ser evitado. Qualquer pele afetada deve ser lavada cuidadosamente após contato. O óleo usado 
do motor deve ser mantido especialmente fora do alcance das crianças. 
 
m) PROTEGER O MEIO AMBIENTE: Em muitas áreas é ilegal poluir os esgotos, cursos de água ou 
solo. Use instalações de eliminação de resíduos autorizadas para recebimento de óleo usado. Se em 
dúvida, entre em contato com a autoridade local para obter orientação. 
 
n) FIQUE ALERTA - OS ACIDENTES PODEM SER EVITADOS. NÃO APRENDA SEGURANÇA 
DA MANEIRA MAIS DURA. 
  



 
HANGARAGEM, REPAROS E MANUTENÇÃO 

 
 
 
 
Todas as manutenções e reparos só devem ser realizados por pessoal autorizado e competente. 
 
Para sua segurança e a de outras pessoas, incentive seus colegas a agir com segurança. 
 
Os guinchos devem ser guardados, reparados e manutenidos dentro de edifícações onde as seguintes 
condições devem ser observadas: 
 
1- Não deve haver vazamentos no sistema de combustível e os tanques de combustível não devem estar 
cheios além o nível máximo de enchimento; 
 
2- O prédio deve permitir ventilação adequada (nível baixo) para que o combustível GLP escape se um 
vazamento ocorrer no sistema de combustível. 
 
3- Os guinchos não devem ser estacionados a menos de 3 m de fontes de calor, chamas abertas ou outras 
fontes de ignição; 
 
4- * Somente motor a GLP * - guinchos alimentados a GLP em reparo em edifícações. A menos que o 
combustível seja necessário para a operação do motor, as válvulas dos tanques de combustível devem 
ser fechadas e o combustível GPL na linha de serviço esgotado. Isso é feito executando o mecanismo ou 
desconectando o sistema ao ar livre, onde o GPL não pode se acumular; 
 
5- Guinchos submetidos a reparos envolvendo soldagem ou aplicação de calor, por exemplo, corte ou 
qualquer parte a menos de 1m dos tanques ou sistema de combustível deve ter os tanques ou sistema 
removido ou protegido da fonte de calor para eliminar qualquer risco; 
 
6- * Somente motor a GPL * - Se o guincho precisar ser reparado em um local aberto (fosso de 
manutenção), ele deverá ser ventilado adequadamente e as válvulas de serviço dos tanques de 
combustível devem estar fechadas. É recomendado a utilização de iluminação à prova de chamas e os 
detectores de gás devem ser montados permanentemente no fundo do fosso. Estes devem ser verificados 
diariamente. 
 
 
 

LEMBRE-SE - VOCÊ É A CHAVE DE SEGURANÇA 
 
  



 
OPERAÇÕES GERAIS NO AERÓDROMO 

 
 
 
 

INSPEÇÃO DIÁRIA DE CABOS (AÇO) E PARAQUEDAS 
 
 
NOTA DE SEGURANÇA: LUVAS ADEQUADAS DEVEM SER UTILIZADAS AO MANUSEAR 
O CABO. 
 
Enquanto o trabalho está sendo realizado em um cabo, o seletor de tambor e a alavanca de 
acionamento devem estar em ponto morto, o motor não deve estar funcionando e nenhum 
mecanismo de recuperação de cabo deve ser usado. 
 
Nota: Essa inspeção diária é RECOMENDADA. O objetivo é uma inspeção visual para garantir a 
manutenção de todo o comprimento do cabo a ser usado. 
 
CABOS 
Normalmente, se no comprimento do cabo de aço tiver mais de 6 juntas, uma suave aparência desgastada 
ou se houver alguma quebra nos fios individuais do cabo, ele deve ser renovado. Corte pequenos pedaços 
do cabo não reparável, ponteiras gastas e juntas bem espaçadas e substitua, usando o procedimento 
descrito em “Procedimentos de reparo de cabos”. Nota: As juntas não seguram suficientemente o cabo 
muito desgastado numa seção do cabo (ou talvez em todo o comprimento) devendo ser renovado. 
 
1- NB: Para prolongar a vida útil do tambor de cabo, ele pode ser virado de lado após metade da sua 
vida esperada. 
 
2- Amarre a nova extremidade do cabo no tambor através da placa tipo teia e, em seguida, dê um nó na 
extremidade do cabo. Isso cria um espaço para caber os cortadores de cabo quando da próxima troca de 
cabo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Ao enrolar um cabo novo, verifique se o cabo está enrolado no guincho a partir do INFERIOR do 
novo rolo de cabo. Como este cabo não estará totalmente tensionado nos tambores, o pagamento do 
cabo pelas três primeiras recuperações deve ser freado manualmente com tensão mínima e NÃO com 
a alavanca de freio pré-ajustada. 
 
 
 
 
 
 
 



Um método sugerido para instalar novos cabos é desenrolar o novo rolo de cabos, colocar o cabo em um 
aeródromo com um veículo (a partir da parte inferior do rolo!), depois conecte a extremidade do cabo a 
um veículo (peso do veículo de 1-2 toneladas no máximo) com um elo fraco e enrole-o lentamente no 
tambor do Skylaunch. Este veículo de reboque deve fornecer pré-tensão suficiente. 
 
- IMPORTANTE - As articulações usadas com cabos trançados devem ser apenas do tipo que bloqueiam 
sob carga! 
 

PARAQUEDAS, STROPS e ELO FRACO 
 
A extremidade do lado do planador de todos os cabos de lançamento deve estar equipada com 
anéis projetados para o mecanismo de liberação do planador. Anéis torcidos ou rachados não 
devem ser usados. 
 
NOTA: Para evitar confusão, quando mais de um cabo / paraquedas é usado, cada paraquedas 
deve ser de uma cor diferente. 
 
1 Inspecione o velame do paraquedas quanto a desgaste, rasgo e segurança dos acessórios. Nota:  
Paraquedas não deve exceder 2 metros de diâmetro (aberto) e 4 metros de comprimento quando 
fechado. 
 
2 Verifique se há linhas de proteção enroladas, torcidas ou quebradas. Se o paraquedas estiver com 
defeito, faça uma substituição. Isso deve ser realizado antes de cada lançamento. 
 
3 Inspecione todos os conectores, manilhas e unidades de liberação rápida quanto à segurança, desgaste 
e danos e garanta que eles funcionem livre e corretamente. 
 
4 Inspecione o STROP e o TRACE quanto a condição e desgaste. Verifique também se a manilha de 
conexão ao paraquedas e ao elo fraco pode ser utilizada. 
 
5 Inspecione os anéis interligados quanto a desgaste e / ou torção e sua fixação no strop quanto a 
segurança. Substitua onde for necessário. Prenda os conjuntos de paraquedas nos cabos. 
 
6 Verifique o conjunto de ELO FRACO e se o mesmo não foi esticado ou torcido. Substitua se 
necessário. 
 
A montagem deve conter apenas um elo fraco por vez. 
 
Para maior segurança, a Skylaunch recomenda o uso do Suporte de Plástico para o elo fraco 
(disponíveis na Skylaunch). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esses suportes de elo fraco permitem que o piloto verifique facilmente (sendo sustentado pelo 
operador de solo para inspeção visual) a cor do fusível imediatamente antes de conectar o cabo ao 
planador. 



 
Paraquedas / trace / elo fraco / layout do strop 
 
IMPORTANTE 
A cor correta do elo fraco e o local do gancho para o lançamento por guincho devem estar claramente 
marcados em cada planador a ser lançado. 
Um acidente grave pode ocorrer se: 
 
1- o cabo do guincho está preso ao gancho de reboque aéreo; 
 
2- um elo fraco incorreto é usado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paraquedas 
super resistente 

Argola para 
conectar ao 

planador 

Trace de 17 metros 
com argola de 

desengate rápido 

Montagem do 
elo fraco com 
alojamento de 
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Equipamentos de 

lançamento 
recomendados pela 

Skylaunch 

Cabo de 
lançamento 

Strop de 3 m 
com tubo de 

proteção 



 
 
(Todas as peças e acessórios estão disponíveis na Skylaunch) 
O paraquedas pode ser armazenado no compartimento opcional 
(ver foto). 
 
 
 
 
 

PROCEDIMENTOS DE PRENSAGEM DO LOOP FINAL DO CABO DE AÇO 
 
NOTA: Para segurança nos aeródromos, a prensa de junção de cabos deve sempre ser fixada no 
guincho de lançamento. 
 
A prensagem de cabos deve ser realizada usando ponteiras de cobre (ou alumínio) e uma prensa 
hidráulica. 
 
- Verifique se a prensa foi configurada com as matrizes corretas e as ponteiras do tamanho correto a 
serem usadas. NB: 2 fios de cabo devem encaixar firmemente na junção - se estiverem soltos, o tamanho 
da junção está errado e a junta falhará. Marque claramente os tamanhos das junções em todos os sacos / 
recipientes de armazenamento. 
 
PROCEDIMENTO 
 
1 Passe uma junção no cabo e forme um laço de 75 a 100 mm 
(3-4 polegadas) de comprimento.  
 
1a Aplique uma fina camada de graxa na parte externa da junção. 
 
2 Coloque a ponteira (e o cabo) entre as matrizes, verticalmente e 
centralmente. 
 
2a Certifique-se de que no mínimo 5 mm de cabo estejam projetados  
para fora da junção antes que a junção seja prensada. 
 
3 Aperte a válvula de liberação e opere a bomba manual até 
as matrizes agarram a junção. Verifique se o cabo está posicionado 
corretamente e bombeie até que as faces da prensa se encontrem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Desaparafuse a válvula de liberação para liberar o aríete e extrair a junta formada. Verifique se a 
prensagem está completamente formada, nenhuma rachadura é aparente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMENTOS DE REPARO DO CABO DE AÇO 
 
Os reparos dos cabos devem ser realizados no guincho, usando junções de cobre (ou alumínio) e uma 
prensa hidráulica. 
 
- Verifique se a prensa foi configurada com as matrizes corretas e as juntas do tamanho correto para ser 
usado. NB: 2 fios de cabo devem encaixar firmemente na junção - se estiverem soltos, o tamanho da 
junção está errado e a junta falhará. Marque claramente os tamanhos das junções em todos os sacos / 
recipientes de armazenamento. 
 
PROCEDIMENTO 
 
1 Limpe cada extremidade do cabo com os alicates. 
 
2 Passe duas juntas e sobreponha o cabo 125-150mm  
(5-6 polegadas), como mostrado na figura ao lado. 
 
2a Aplique uma fina camada de graxa na parte  
externa das juntas. 
 
3 Coloque a junta (e o cabo) entre as matrizes,  
verticalmente e centradamente.  
 
3a Verifique se um mínimo de 5 mm de cabo está  
sobressaindo a junta antes da mesma ser prensada. 
 
4 Aperte a válvula de liberação e opere a bomba manual até 
as matrizes agarram a junta, verifique se o cabo está  
posicionado corretamente e até que as faces da prensa se encontrem. 
 
5 Desaparafuse a válvula de liberação para liberar o aríete e extrair 
a junção formada. 
 
 
 
 
 
6 Repita o procedimento para a segunda junta. NB: É possível economizar tempo entre as prensagens, 
abrindo a prensa apenas o suficiente para permitir que a próxima ponteira seja inserida ou extraída. 



Verifique se ambas as junções estão totalmente formadas, nenhuma rachadura é aparente e o cabo ainda 
está saindo da junção. 
 

ATENÇÃO - AVISOS 
 
NÃO APLIQUE MAIS PRESSÃO DO QUE É NECESSÁRIO PARA JUNTAR AS MATRIZES 
FACE A FACE. 
 
NÃO APERTE DEMASIADAMENTE A VÁLVULA DE LIBERTAÇÃO. 
 
NÃO PRESSIONE MUITO RAPIDAMENTE A JUNTA. 
 
NÃO USE JUNTAS QUE NÃO O TAMANHO CORRETO PARA AJUSTAR AS MESMAS E O 
CABO. 
 
EMENDANDO O CABO: EMENDA EM FORMATO DE OLHAL COM 3 FIOS 
 
A maneira mais fácil de conectar um acessório ao cabo é com este método simples que, quando 
executado corretamente, pode reter até 90% da força original da corda. 
Embora a emenda de três vertentes seja a mais comum e mais simples de executar, a técnica é importante 
para preservar a força da emenda. Certifique-se de que as dobras se encaixem perfeitamente, pois a força 
da corda pode se perder se os fios forem torcidos incorretamente. 
 
Ferramentas necessárias: Fita isolante, caneta de marcação, facas / cortadores afiados, régua. 

 
PASSO 1 

 
Introdução: Comece por 
fazer um laço na corda 
onde você quer terminar 
o olhal. Prenda a corda e 
marque esta seção. Destorça a 
corda até a fita e depois prenda  
um pedaço de fita no fim de cada  
fio para parar de desfiar e fazer a  
corda mais fácil de trabalhar. 

 
PASSO 1 ... PASSANDO O PRIMEIRO FIO 

 
Gire suavemente a corda para levantar um 
fio logo abaixo da fita 
na parte ao pé da corda 
e insira o fio de trabalho 
sob o fio elevado 
e puxe-o. Numerar 
ou marcar os fios de trabalho 
irá ajudá-lo a acompanhar o 
processo de costura. 
 
 
 
 
 
 



PASSO 2 ... INICIANDO O SEGUNDO FIO 
 
Torcendo a corda para separar os 
fios, dobre o próximo fio a ser  
trabalhado sobre o fio que você  
dobrou e passe sob o 
fio logo abaixo. 

 
 
 
 
 
 

PASSO 3 ... INICIANDO O TERCEIRO FIO 
 
Vire a peça inteira.  
Há um fio de trabalho restante 
e há um fio deixado na 
parte do pé DA corda que  
não tem um fio que ainda 
não foi trabalhado. 
Separe os fios e faça essa dobra, 
e continue trabalhando do lado 
contrário da torção da corda. 
 
A primeira rodada de dobras está concluída. Aperte, se necessário, puxando as extremidades dos fios e 
torcendo a corda. 
Ao passar os fios, use os três fios de cada etapa e coloque-os sob um fio na parte da corda e não embaixo 
de um dos fios de trabalho. 
 

PASSO 4 ... ACABANDO A EMENDA 
 
Execute seis costuras completas. 
Aperte as dobras se necessário. 
Tanto a frente como a parte de trás 
da emenda devem assemelhar-se 
com as ilustrações ao lado 
. 
 
 
 
 
 

EMENDA DE CABO: CABO DE 3 FIOS 
EMENDA CURTA 

 
A maneira mais fácil de se juntar / reparar uma interrupção no cabo é com este método simples, que 
quando executado corretamente, pode reter até 95% da força original das cordas. 
Embora a emenda de três fios seja a mais comum e mais simples de executar, a técnica é importante para 
preservar a força da emenda. Certifique-se de que as dobras se encaixem perfeitamente, pois a força da 
corda pode se perder se os fios forem costurados incorretamente. 
 
Ferramentas necessárias: Fita isolante, caneta de marcação, facas / cortadores afiados, régua. 

 



PASSO 1 
 
Primeiro desenrole ambas as cordas 
Numa curta medida para reunir 
os corpos principais das cordas que devem se encaixar 
confortavelmente com os fios desenrolados que 
se entrelaçam; alternando a fio a fio 
com o outro. Marcar ou gravar as 
pontas dos fios impedirá que as mesmas se 
desenrolem. É útil amarrar temporariamente 
os fios de uma corda no corpo da 
outra corda. 
 

PASSO 2 
 
Coloque um dos fios desenrolados 
sob um fio da corda oposta, 
trabalhando contra a torção. Levar o 
fio desenrolado, próximo ao fio  
dobrado e dobrá-lo por cima e por baixo 
do próximo fio na corda oposta. Faça a 
mesma coisa com os fios restantes.  
Agora, dê mais uma dobra com 
cada fio, puxando firme após cada um. 
 

PASSO 3 
 
Retire o laço temporário e faça duas 
dobras com os outros três fios. Você 
agora tem os fios de cada corda 
dobrado duas vezes através dos fios da 
outra corda. Agora, volte e faça 
pelo menos mais duas dobras com cada um dos 
seis fios. Quatro dobras adicionais são 
recomendadas para cordas sintéticas. 
 

PASSO 4 
 
Enrole a emenda sob o pé ou um 
peso e corte as extremidades  
salientes dos cordões. Certifique-se de ter 
comprimento suficiente para impedir que  
as extremidades se desenrolem. Não queime  
ou derreta as pontas, pois as pontas fundidas  
ficam duras e podem desgastar a corda quando no tambor. 
 
 
 
 
 
  



OPERADOR DE SINAIS 
 
1 Verifique se a comunicação entre o ponto de lançamento e o operador do guincho está operando 
claramente. 
 
2 Confirme os procedimentos de lançamento e emergência com o operador do guincho. 
 
3 Verifique com o operador do guincho se está pronto para o lançamento. 
Confirme qual cabo usar e tipo de planador. 
Olhe e veja se o campo está livre adiante. 
Onde o cabo cairia após uma quebra de cabo? 
 
4 Monitore o ponto de inicialização para uma operação segura. 
O cabo correto está sendo conectado? 
As pessoas estão livrando o planador? 
As pessoas estão livrando o paraquedas e cabos? 
 
5 No sinal “Aperte o cabo” (remover a folga). (Caminho de decolagem ainda sendo limpo) 
Retransmitir o sinal para o operador do guincho. 
Repita os sinais verbais, conforme necessário. 
Esteja pronto para emitir um sinal de parada. 
 
6 No sinal “Lance” (All Out) 
Retransmitir o sinal para o operador do guincho. 
Continue os sinais até ter certeza de que o operador do guincho pode ver o planador. 
 
7 Falhas de inicialização 
Após uma quebra do elo fraco ou uma simulação do instrutor, o operador do guincho pode exigir um 
sinal de reinicialização "tudo limpo" antes de puxar o cabo de volta ao guincho. 
A extremidade que quebrou é rebocada para o guincho para reparo. 
Em qualquer um dos casos, em cooperação com o operador do guincho e motoristas de veículos de 
recuperação, use o sistema de comunicação estabelecido para garantir a movimentação segura dos cabos. 
Seja especialmente vigilante durante este procedimento e mantenha as pessoas afastadas dos cabos 
etc. 
 
8 Depois que o cabo de lançamento estiver livre 
Em um guincho com vários cabos, verifique se o primeiro cabo está livre e é seguro manusear o segundo 
cabo. Não permita que o segundo cabo seja manuseado enquanto o primeiro estiver "ativo", pois sempre 
existe o risco de os dois cabos se enrolarem e o segundo cabo tornar-se "vivo" também. Confirme com 
o ponto de lançamento quando o cabo estiver livre. 
 
  



PROCEDIMENTOS DE SINAL 
 
Sinais de mão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aperte o cabo     Lançamento      Parar Parar Parar 
      (Folga)     (Tudo Pronto)       (Pare) 
 

 
1 Ajuste o cabo (remover a folga) – A raquete é balançada de um lado para o outro na frente do corpo 
para sinalizar o operador do guincho / operador de recuperação para remover a folga no cabo. 
 
2 Lançamento (All-out) – A raquete é balançada de um lado para o outro sobre a cabeça para sinalizar 
que toda a folga do cabo foi removida e o lançamento / recuperação pode ser iniciado. 
 
3 Pare / Pare / Pare (parar) A raquete deve ser mantida parada verticalmente acima da cabeça numa 
emergência para interromper o lançamento / recuperação. Deve ser realizada até que seja óbvio que o 
sinal foi recebido e o lançamento / recuperação foi parado. 
 
Nota: a curta distância (por exemplo, para o operador do guincho sinalizando para o operador de 
recuperação de cabos), uma mão pode ser usada em vez de uma raquete. Nesse caso, as duas mãos 
são mantidas acima da cabeça como o sinal PARE. 
 
Sinais de Luzes 
 
1 Ajuste o cabo (remover a folga) - A luz de sinalização pisca com a duração de 1 segundo e uma pausa 
de 3 segundos. 
 
2 Lançar (tudo apagado) - A lâmpada pisca com a duração de 1 segundo e uma pausa de 1 segundo. 
 
3 Pare / Pare / Pare (parar) - A lâmpada acende continuamente até que seja óbvio que o sinal foi 
recebido e o lançamento / recuperação foi parado. 
 
NB: Se um sinal de parada for visto no guincho, isso normalmente significa que há um problema 
com o guincho ou o cabo está sendo reparado - NÃO MOVA qualquer um dos cabos até que a 
lâmpada se apague e os sinais de reinício sejam dados. 
 
  



RECUPERAÇÃO DE CABOS: INSTRUÇÕES PARA OPERADORES DE RECUPERAÇÃO 
 
PARA SEGURANÇA: - O OPERADOR PARA RECUPERAR O CABO DEVE TER 
COMUNICAÇÃO DE RÁDIO SEMPRE CONFIÁVEL COM O GUINCHO E A ÁREA DE 
LANÇAMENTO. 
 
Os cabos são cruzados facilmente com um recolhimento múltiplo. Se o recolhimento não for reto, ou 
suspeita-se que os cabos estejam próximos, eles devem ser separados antes do início do lançamento. 
 
1 Aguarde em uma área segura até que o lançamento esteja completo. 
 
2 Prenda os elos fracos do reboque (200 - 300kg) ao veículo de recuperação. 
 
3 Sinal aceso Ajuste o cabo (retirar a folga) 
Avance suavemente. Não pegue os cabos. 
O operador do guincho deve usar os freios do tambor para tensionar os cabos, longe do chão. 
 
4 No sinal de inicialização (ALL OUT), acelere suavemente para recuperar a velocidade. 
Não mova os cabos se uma luz de parada estiver aparecendo. 
Monitore o guincho durante a recuperação para obter um sinal de PARE. 
Se você parar o reboque antes de chegar ao ponto de partida, não inicie novamente sem um sinal do 
operador do guincho. 
 
5 Dirija em linha reta até o ponto de partida. 
Procure chegar aproximadamente à largura de um veículo ao lado da ponta da asa do planador contra o 
vento. 
Se um elo fraco se romper durante a recuperação, continue com o outro cabo até o ponto - MAS 
SOMENTE SE NÃO ESTIVER COM A LUZ DE PARE ACESA. Trate como uma quebra de cabo. 
 
6 Se o cabo se desviar de uma linha reta, informe o instrutor de serviço e o operador do guincho 
antes do próximo lançamento. 
É importante não iniciar com risco de cabos cruzados. 
 
7 Evite o uso excessivo dos freios para parar no ponto de partida. 
Isso ajuda a impedir que os tambores do guincho se excedam. 
Permita que o arrasto dos cabos pare o veículo. 
 
8 Dê marcha a ré no veículo de recuperação para aliviar a tensão nos cabos. 
Permita que qualquer distorcedor pare de girar antes de remover os cabos. 
 
9 Separe os cabos. 
 
10 Para segurança do pessoal, os stropes de lançamento devem ser enrolados no ponto de 
lançamento, caso não definido. Desconecte o conjunto de paraquedas / strope do(s) cabo(s) que 
não estão sendo usados para o próximo lançamento. 
 
11 Quebras de cabo. 
Discuta uma ação possível com o operador do guincho. 
Carregue um pneu no veículo de recuperação para prender à extremidade do cabo “ativo” do guincho. 
Retorne a extremidade quebrada ao guincho somente depois de receber um sinal totalmente claro do 
controlador ou depois de verificar se o cabo e o paraquedas estão livres. 
 
  



PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA 
 
O operador do guincho é responsável por entender como usar o equipamento de corte do cabo em 
emergência. 
 
Em certas circunstâncias, uma reação imediata é essencial para garantir a segurança dos pilotos e do 
planador. As emergências podem ser consideradas nas quatro categorias a seguir: 
 
1 Falhas no lançamento, incluindo falhas simuladas no lançamento. 
 
2 Falha na liberação do planador após a conclusão do lançamento. 
 
3 Obstrução de lançamento. 
 
4 Falha na potência do guincho. 
 
1 Falhas no lançamento 
 
Desde que a inspeção diária do cabo tenha sido concluída corretamente e sem que haja nenhum incidente 
que tenha causado uma falha no cabo, a maioria das falhas de lançamento ocorrerá devido a falha do elo 
fraco. Isso significa que o conjunto de paraquedas permanecerá conectado ao Cabo "ativo" e inflará 
quando ocorrer uma interrupção. Alguma tensão será mantida no cabo e o cabo ficará reto. 
 
Uma interrupção em outra parte do cabo significa que, devido ao efeito mola, haverá um comprimento 
desconhecido do cabo “morto”, estando completo com paraquedas que estará flutuando em algum lugar 
entre o ponto de lançamento e o guincho. Haverá também um comprimento de cabo “ativo”, ainda 
conectado ao guincho. 
 
Como as ações subsequentes dependem de onde a interrupção ocorreu, é importante que isso deva ser 
rapidamente identificado. 
 
Se possível, o controlador de lançamento deve informar se um exercício simulado de quebra de cabo 
será realizado, especialmente se planejado para ocorrer abaixo de 200 pés (60m). 
 
(a) Como geralmente é difícil determinar se a falha é um fusível ou quebra do cabo, reduza a potência 
imediatamente para colocar o cabo em repouso e evitar possíveis conflitos entre o planador e o conjunto 
de cabos / paraquedas. De nenhuma forma o cabo deve ser recolhido até que seja seguro fazê-lo. 
 
(b) Se houver a possibilidade de os cabos cruzarem-se ou aterrarem sobre quaisquer obstruções / perigos, 
uma inspeção completa deve ser realizada para separar ou mover o (s) cabo (s) / paraquedas e antes de 
ser puxado para dentro ou para fora. 
 
(c) Se um elo fraco falhar, o cabo deve ser puxado para a substituição do mesmo no guincho. 
 
(d) Se o cabo falhar, a equipe de recuperação de cabos recuperará a extremidade quebrada e a retornará 
ao guincho para reparo dos cabos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota: 
É altamente recomendável que após qualquer quebra de cabo que envolva o loop do cabo ou um nó - 
ou se o segundo cabo tiver sido preso ou enroscado durante um lançamento – uma inspeção deve ser 
realizada no (s) cabo (s) em questão. Isso pode parecer demorado, mas o atraso garante a integridade 
contínua do cabo. 
 
2 Falha do planador em liberar o cabo 
 
Desde que o acelerador esteja fechado para encerrar o lançamento no ponto apropriado, o cabo deve 
retroceder antes de ser transportado para a posição vertical pelo planador. Uma vez que o cabo alcançou 
ou passou na vertical, pode-se supor que o planador não conseguiu liberar o cabo. Se isso acontecer: 
 
Operar guilhotinas 
 
Aplique o freio 
 
Desengate a unidade 
 
Pare o motor 
 
FIQUE DENTRO DA CABINE ATÉ QUE A EMERGÊNCIA TENHA TERMINADO 
 
3 Obstrução de lançamento 
 
Se a qualquer momento houver motivos para acreditar que há uma obstrução ou o risco de obstrução por 
pessoas, animais ou veículos, o lançamento deve ser imediatamente interrompido e nenhum movimento 
adicional do cabo é feito até que a confirmação seja recebida do controlador de lançamento que está livre 
para prosseguir. 
 
NOTA DE SEGURANÇA: 
 
Um cabo solto ou em queda causa pouco dano. Um cabo com tração é potencialmente letal. 
 
4 Falha de potência do guincho 
 
Se houver perda de potência durante um lançamento, a causa deve ser investigada antes de outro 
lançamento ser tentado. 
 

AERÓDROMO E CABOS 
 
Regras estritas devem ser aplicadas para proibir qualquer aeronave (propulsada ou planador) para 
atravessar, taxiar, decolar ou pousar perto de cabos. * FATALIDADES OCORREM DA FALHA EM 
SEGUIR ESTA REGRA BÁSICA QUANDO O CABO SE PRENDE A AERONAVES. * 
 
ESTA REGRA TAMBÉM DEVE SER APLICADA A PESSOAS / ANIMAIS E VEÍCULOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
CHAVE DA CABINE DE CONTROLE 

 
 
NOTA: As luzes de aviso e a campainha destinam-se a ajudar apenas na operação da máquina e não 
deve ser invocada apenas como evidência de mau funcionamento. 
 

CONTROLES - (NÃO é um código de cores) 
 

Vermelho – Emergência   Amarelo - Segurança 
Preto - Pré ou pós-lançamento  Azul - No lançamento 

 
1 Alavanca da guilhotina - [VERMELHO] (Esta alavanca opera as duas guilhotinas para cortar os dois 
cabos ao mesmo tempo) 
 
2 Trava de segurança com alavanca de guilhotina - [AMARELO] 
 
3 Alavanca de transmissão (Caixa automática) - [AZUL] 
 
4 Interruptor de sirene de emergência 
 
5 Interruptor do ventilador do aquecedor da cabine 
 
6 Controle do acelerador "vento de proa" - [PRETO] 
 
7 Controle do acelerador "tipo planador" - PRETO] 
 
8 Alavanca do acelerador do motor - [AZUL] 
 
9 Luz de aviso de superaquecimento do óleo do motor (se o radiador de óleo do motor estiver instalado) 
 
10 Interruptor de teste para luz de advertência de superaquecimento do óleo do motor (se houver) 
 
11 Medidor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor 
 
12 Luz de aviso de superaquecimento da transmissão (se instalada) 
 
13 Interruptor de teste para luz de aviso de superaquecimento da transmissão (se houver) 
 
14 Luz de advertência do alternador (carga da bateria) 
 
15 Luz de advertência da pressão do óleo do motor. NOTA: A lâmpada de aviso de pressão do óleo 
NÃO é um indicador de nível de óleo. 
 
16 Chave de ignição 
 
17 Alavanca do freio a tambor - [AZUL] 
 
18 Alavanca seletora de bateria (Esquerda - Neutra - Direita) - [PRETA] 
 
19 Disjuntores 
 
20 Isolador / interruptor principal (se instalado) - NB: O isolador NÃO desconecta a fonte de alimentação 
principal do motor de partida ou alternador 



 
21 Luz neutra do seletor de tambor - Acende apenas se a ignição estiver ligada ou o motor estiver 
funcionando. 
 
22 Luzes rotativas do tambor esquerdo (vermelha) - pisca quando o tambor gira 
 
23 Luzes rotativas do tambor direito (vermelho) - pisca quando o tambor gira. 
 
 Se as luzes acenderem ou a temperatura estiver no vermelho, NÃO reinicie o motor até que o problema 
seja corrigido  
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DADOS 
 
 
CAPACIDADES (aproximadas) 
 
Óleo do Motor (incluindo filtro) - 7 litros (não equipado com radiador de óleo do motor) 

- 8 litros (equipado com radiador de óleo do motor) 
 
Transmissão (caixa automática) incluindo radiador e conversor de torque - 12 litros (dependendo do 
aquecedor ou opção AC) 
 
Líquido de arrefecimento (incluindo aquecedor)  - 20 litros 
 
Combustível: GPL (propano)    -85 - (170 litros opcional 2º Tanque de GLP) 
 
Gasolina       -91 litros 
 
Diferencial       - 8 litros 
 
GERAL 
 
Guilhotina - Guilhotinas de corte de cabos - Sistema de tesoura alimentado por mola, auto alinhado e 
sistema de tesoura (com molas tensionadas permanentemente durante a operação e hangaragem). 
 
Cabine - Vidro da cabine - vidro laminado de segurança de 6,4 mm para Classe B da BS6206  (Tom 
claro / bronze). 
 
Nível de ruído sonoro na cabine - 80dB. 
 
Reboque - (chassi opcional do reboque) 
 
Rodas - Land Rover 16 ". 
 
Pneus - 205R16 
 
Pressões dos pneus - 4,5 bar / 65 lb (adequado para uso em rodovias). 
 
Velocidade de reboque - Max 100 km / h (62 mph) sujeito à regulamentos da rodovia local. 
 
NOTA: Este guincho é homologado para ser rebocado na estrada com o acessório de iluminação da 
placa de do reboque (disponível no Skylaunch). CUIDADO: O veículo de reboque deve ter capacidade 
mínima de reboque de 3500kg e capacidade de peso de 150kg. 
 
Transmissão final - Cabo de lançamento recomendado - 4,2 mm ou 4,5 mm Ø 7 x 7 trançado em aço 
galvanizado, cabo sintético Ø 5mm (Dyneema) ou Skyrope (para uso com uma gama típica de 
planadores). Carga de ruptura mínima - 1.380 kg. 
 
Capacidade padrão do tambor do cabo - comprimento máximo de 3.000 metros por tambor  (Cabo de Ø 
4,5 mm). 
 



 
 

Sistema de frenagem do tambor de cabo - pinça de freio hidráulico duplo e freio a disco em cada hub do 
tambor. As pastilhas de freio são auto-ajustáveis. 
 
Recuperação de cabos (reboque) Velocidades admissíveis - 0-80 km / h (0-50 mph) com veículo de 
recuperação (utilizando sistema de freio automático de reboque); 0-130 km/h (0-80 mph) com o Guincho 
de Recuperação Skylaunch (usando a alavanca do freio manual). 
 

DIMENSÕES GLOBAIS DO GUINCHO 
 
 

DADOS DE CONVERSÃO 
 
 
Comprimento - 4.3m    Comprimento (com reboque) - 5.45m 
Largura - 2.3m    Largura (com reboque) - 2.40m 
Altura - 2.7m     Altura (com reboque) - 3.2m 
Peso – aprox. 2800kg   Peso (com reboque) - 3200kg aprox. sem combustível + cabo 
 
Comprimento 
1 mm = 0,0394 in     1 in = 25,4 mm 
1 cm = 0,3937 in     1 in = 2.54 cm 
1 m = 3.2808 pés     1 pé = 304,8 mm 
1 m = 1,0936 m     1 m = 0,9144 m 
1 km = 0,6214 milhas terrestres   1 milha terrestre = 1,6093 km 
1 km = 0,5396 milha náutica    1 milha náutica = 1.853 km 
 
Área 
1 mm 2 = 0,0016 sq. In    1 sq. In = 645,16 mm 2 
1 cm 2 = 0.155 sq. In     1 sq. In = 6,4516 cm 2 
1 m 2 = 10,7639 pés quadrados   1 pé quadrado = 929,03 cm 2 
1 m 2 = 1.196 m²     1 m 2 = 0,8361 m 2 
 
Capacidade cúbica 
1 cm 3 = 0,061 cu. No    1 cu. no = 16,3866 cm 3 
1 m 3 = 35,3157 cu. ft    1 cu. Ft = 0,028 m 3 
1 m 3 = 1,3079 cu. Yd    1 cu. Yd = 0,7646 m 3 
 
Volume 
1 l = 0,22 imp. Gal     1 imp. Gal = 4.546 l 
1 l = 0,2642 US gal     1 galão dos EUA = 3.785 l 
 
Peso 
1 g = 0,0353 onças     1 oz = 28,3495 g 
1 kg = 2.2046 lb     1 lb = 0,4536 kg 
 
Pressão 
1 bar = 14,5 psi     1 psi = 0,069 bar 
1 bar = 10 N / cm 2 
 
Força 
1 Ncm = 0,0885 lb. in    1 lb. in = 11,3 Ncm 
1 Nm = 0,738 lb. ft     1 lb. ft = 1,357 Nm 
1 kpft = 1000 lb. ft 
 



 
GUIA DE CONFIGURAÇÃO DE ACELERAÇÃO SUGERIDO PARA SKYLAUNCH 

 

Potência 
1 kW = 1.34 cv     1 HP = 0,754 kW 
 
Velocidade 
1 m / s = 1.944 nós     1 kts = 0,514 m / s 
1 km / h = 0,5936 nós    1 kts = 1.853 km / h 
1 km / h = 0.6211 mph    1 mph = 1,61 km / h 
1 kts = 1.151 mph     1 mph = 0,8684 nós 
1 kts = 1,669 ft / s     1 pé / s = 0,5921 kts 
1 mph = 1.467 pés / s     1 pé / s = 0.6818 mph 
1 pé / s = 1,097 km / h    1 km / h = 0,9113 pés / s 
1 m / s = 3,6 km / h     1 km / h = 0,2778 m / s  
1 m / s = 2.237 mph     1 mph = 0,447 m / s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O guia de vento é baseado em aproximadamente 5 nós (9 Km / h) por configuração, começando com 0 
= 0 nós  (0 Km / h). 
Se o vento de proa estiver entre os incrementos de 5 nós (9 Km / h), aumentando com a altitude, rajadas 
ou o planador está sendo lançado em térmicas, o acelerador terá que ser ajustado de acordo - sempre 
permitindo para qualquer elemento de vento cruzado. 
 
NOTA: As configurações do guia são baseadas no motor de 8,2 litros a GPL (propano). Para o motor 
de 7,4 litros, todos os A's vá para A +. 
 
MODELO DE 
PLANADOR 

ELO FRACO PESO MÁX. 
DEP 

(kg dry/wet)  

VELOCIDADE 
DE 

LANÇAMENTO 
SUGERIDA 

VELOCIDADE 
MÁX. DE 

LANÇAMENTO 

AJUSTE 
SUGERIDO 

PARA O 
ACELERADOR 

ASH 25  MARRON  750 kg  65-70 kts (120-
130 km/h)  

70 kts (130 km/h)  A+  

ASH26  VERMELHO   65 kts (120 km/h)   D  
ASK14  VERMELHO     
ASK18  AZUL  335 kg  55 kts (100 km/h)  59 kts (110 km/h)  E  
ASK21  PRETO  600 kg  60-65 kts (110-

120 km/h)  
81 kts (150 km/h)  A  

ASK23  AZUL  380 kg  60 kts (110 km/h)  67 kts (125 km/h)  E  
ASTIR/GROB 
SINGLE  

AZUL  380/450 kg  60-65 kts (110 -
120 km/h)  

65 kts (120 km/h)  D-  

ADVERTÊNCIAS 
ESTAS CONFIGURAÇÕES SÃO APROXIMADAS E 
DEVEM SER TRATADAS SOMENTE COMO 
GUIA. 
SEMPRE LEVE EM CONTA A INSTRUÇÃO DO 
PILOTO / FEEDBACK AO ESCOLHER 
DEFINIÇÕES. 
SEMPRE TENHA CUIDADO COM AS 
CONDIÇÕES DO TEMPO VARIÁVEL - 
INCLUINDO VENTOS TRANSVERSAIS. 
ALTITUDE DO AERÓDROMO E TEMPERATURA 
AMBIENTE TAMBÉM VARIARÁ OS REQUISITOS 
DE POTÊNCIA 

Elo Fraco 
PRETO - No 1 1000 daN = 2200 lbs  
MARRON - No 2 850 daN = 1870 lbs  
VERMELHO - No 3 750 daN = 1650 lbs 
AZUL - No 4 600 daN = 1320 lbs  
BRANCO - No 5 500 daN = 1100 lbs 



MODELO DE 
PLANADOR 

ELO FRACO PESO MÁX. 
DEP 

(kg dry/wet) 

VELOCIDADE 
DE 

LANÇAMENTO 
SUGERIDA 

VELOCIDADE 
MÁX. DE 

LANÇAMENTO 

AJUSTE 
SUGERIDO 

PARA O 
ACELERADOR 

ASTIR/GROB 
TWIN  

MARRON  650 kg  60 kts (110 km/h)  75 kts (140 km/h)  A  

ASW15A  BRANCO  318 kg  55-59 kts (100-
110 km/h)  

59 kts (110 km/h)  E  

ASW15B  BRANCO  340/408 kg  55-60 kts (100-
110 km/h)  

65 kts (120 km/h)  E+  

ASW17  AZUL   60 kts (110 km/h) 65 kts (120 km/h) B-  
ASW19B  AZUL  380/454 kg  60 kts (110 km/h)  67 kts (125 km/h)  D-  
ASW20  AZUL  380/454 kg  60 kts (110 km/h)  65 kts (120 km/h)  D-  
ASW22  MARRON  750 kg  65 kts (120 km/h)  75 kts (140 km/h)  A-  
ASW24  AZUL   60-65 kts (110-

120 km/h) 
75 kts (140 km/h) D  

ASW27  AZUL   65 kts (120 km/h) 70 kts (130 km/h) D  
ASW28  AZUL  380/525 kg  65 kts (120 km/h)  75 kts (140 km/h)  D  
ASW28-18  VERMELHO  419/575 kg  65 kts (120 km/h)  75 kts (140 km/h)  D  
ASW29   65 kts (120 km/h)  D 
AUSTRIA 
STD  

AZUL   55 kts (100 km/h)   E  

AV 36  AZUL      
BERGFALKE 
2  

MARRON  439 kg  50 kts (92 km/h)  50 kts (92 km/h)  C  

BERGFALKE
3  

PRETO  465 kg  52 kts (96 km/h)  52 kts (96 km/h)  C  

BERGFALKE
4  

VERMELHO  505 kg  55 kts (100 km/h)  59 kts (110 km/h)  C-  

BG135  AZUL  297 kg  55-60 kts (100-
110 km/h)  

65 kts (120 km/h)  E  

BIJAVE  AZUL     
BLANIK L13  AZUL  500 kg  55 kts (100 km/h)  65 kts (120 km/h)  C+  
BLANIK L23 
(SUPER)  

AZUL  510 kg  55 kts (100 km/h)  65 kts (120 km/h)  B-  

BOCIAN 1D  PRETO   50-54 kts (92 
km/h-98 km/h ) 

54 kts (98 km/h) C  

BOCIAN 1E  PRETO  539 kg  55-60 kts (100-
110 km/h)  

62 kts (114 km/h)  B  

BREQUET905  AZUL     
CADET MK1 
(TUTOR)  

BRANCO   45-50 kts (85-95 
km/h)  

 F  

CADET MK2 
(T21)  

BRANCO  286 kg  45-48 kts (85-89 
km/h)  

48 kts (89 km/h)  E  

CADET MK3 
(T31)  

BRANCO  376 kg  45-48 kts (85-89 
km/h)  

48 kts (89 km/h)  E  

CAPRONI 
A21  

AZUL   55-60 kts (100-
110 km/h)  

 C  

CAPSTAN 
(standard 
hook)  

AZUL  567 kg  55-60 kts (100-
110 km/h)  

66 kts (122 km/h)  D+  

CAPSTAN 
(belly hook)  

AZUL  567 kg  55-60 kts (100-
110 km/h)  

66 kts (122 km/h)  

CARMAN 
JP15  

AZUL   55-60 kts (100-
110 km/h)  

 E  

CENTRAIR 
101  
(PEGASE)  

AZUL  368/455 kg  60 kts (110 km/h)  65 kts (120 km/h)  D-  

CIRRUS 
(OPEN)  

MARRON  400/460 kg  59 kts (110 km/h)  59 kts (110 km/h)  C  

CIRRUS 
(STD)  

AZUL  330/390 kg  60 kts (110 km/h)  65 kts (120 km/h)  E+  



MODELO DE 
PLANADOR 

ELO FRACO PESO MÁX. 
DEP 

(kg dry/wet) 

VELOCIDADE 
DE 

LANÇAMENTO 
SUGERIDA 

VELOCIDADE 
MÁX. DE 

LANÇAMENTO 

AJUSTE 
SUGERIDO 

PARA O 
ACELERADOR 

COBRA  AZUL  385 kg  55-60 kts (100-
110 km/h)  

70 kts (130 km/h)  E+ (CG hook)  
E- (compromise 
hook)  

CONDOR  PRETO   55 kts (100 km/h)   D-  
CUMULUS  BRANCO  272 kg  43 kts (80 km/h)  43 kts (80 km/h)  F  
DART  BRANCO  354 kg  60 kts (110 km/h)  71 kts (131 km/h)  E+ (CG hook)  

E- (compromise 
hook)  

DELPHIN  AZUL   375 kg   53 kts (98 km/h)  
DG 
100/200/300  

AZUL   60-65 kts (110-
120 km/h) 

70 kts (130 km/h) D-  

DG 
400/600/800  

AZUL   65 kts (120 km/h) 81 kts (150 km/h)  D  

DG500/505 
(20/22 M)  

PRETO  650/750 kg  60-65 kts (110-
120 km/h)  

75 kts (140 km/h)  A+  

DG1000  PRETO  750kg  65 kts (120 km/h)  81 kts (150 km/h)  A+  
DIAMANT 
16.5/18  

MARRON   55-60 kts (100-
110 km/h)  

 C+  

DISCUS  AZUL  380/525 kg  65 kts (120 km/h)  81 kts (150 km/h)  D  
DISCUS 2  AZUL  370/525 kg  65 kts (120 km/h)  81 kts (150 km/h)  D+  
DOPPELRAA
B  

VERMELHO     

DUO DISCUS  MARRON  700 kg  65 kts (120 km/h)  81 kts (150 km/h)  A+  
EAGLE  AZUL  612 kg  55 kts (100 km/h)  70 kts (130 km/h)  C  
ELFE S2  BRANCO  350 kg  54 kts (100 km/h)  54 kts (100 km/h)  
EON BABY  BRANCO  277 kg  40-48 kts (74-90 

km/h)  
48 kts (89 km/h)  F-  

EON 
PRIMARY  

BRANCO  222 kg  39 kts (72 km/h)   F- -  

FALCON  BRANCO  363 kg  45 kts (85 km/h)  70 kts (130 km/h)  F-  
FAUVEL  BRANCO     
FAUVEL 
AV36  

AZUL  224 kg  54 kts (100 km/h)  54 kts (100 km/h)  E  

FAUVETTE 
905  

AZUL  272 kg  52 kts (96 km/h)  52 kts (96 km/h)  E  

FOKA 3/4/5  AZUL   55-60 kts (100-
110 km/h)  

 E+ (CG hook)  
E- (compromise 
hook)  

GEIER II  VERMELHO   50 kts (95 km/h)   E-  
GLASFLUGE
L 304  

AZUL  450 kg  65 kts (120 km/h)  81 kts (150 km/h)  D  

GLASFLUGE
L 604  

MARRON  650 kg  65 kts (120 km/h)  80 kts (148 km/h)  B-  

GOEVIER III  PRETO   50-55 kts (95-100 
km/h)  

 C  

GRUNAU 
2/3/4/5  

BRANCO  40-43 kts 
(74-80 km/h)  

43 kts (80 km/h)   F-  

GULL 
1/2/3/4/5  

BRANCO  40-43 kts 
(74-80 km/h)  

43 kts (80 km/h)   F-  

HARBINGER  BRANCO   487 kg  57 kts (106 km/h)   
HORNET  BRANCO  419 kg  60 kts (110 km/h)  75 kts (140 km/h)  E+  
HUTTER 17  BRANCO  204 kg  40-43 kts (74-80 

km/h)  
45 kts (83 km/h)  F-  

IRIS (D77)  BRANCO  330 kg  55-60 kts (100-
110 km/h)  

70 kts (130 km/h)  

IS28  AZUL  590 kg  55-60 kts (100-
110 km/h)  

67 kts (125 km/h)  B  

IS29  AZUL     
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IS30  AZUL   590 kg  67 kts (125 km/h)  
IS32  AZUL 590 kg    
JANTAR 
(STD) 1, 2 & 3  

AZUL   60-65 kts (110 -
120 km/h)  

 D  

JANTAR 1 (19 
Meter)  

AZUL  417/515 kg  59 kts (110 km/h)  59 kts (110 km/h)  D  

JANUS B  MARRON  620 kg  60-65 kts (110-
120 km/h)  

65 kts (120 km/h)  A-  

JANUS C  VERMELHO  60-65 kts 
(110-120 
km/h)  

81 kts (150 km/h)   A  

JASKOLKA  BRANCO  349 kg  48 kts (90 km/h)   
JAVELOT  BRANCO   54 kts (100 km/h)   
JP 36 A  BRANCO     
JUNIOR  AZUL  380 kg  60 kts (110 km/h)  70 kts (130 km/h)  E  
KA 1/3  BRANCO    48 kts (90 km/h)   
KA 2 & KA 2B  AZUL  479 kg  50 kts (95 km/h)  54 kts (100 km/h)  D  
KA 4  MARRON  408 kg  45-48 kts (83-90 

km/h)  
48 kts (90 km/h)  D  

KA 6 BR/CR  AZUL  300 kg  50 kts (95 km/h)  60 kts (110 km/h)  E  
KA 6E  AZUL  300 kg  50 kts (95 km/h)  56 kts (104 km/h)  E  
KA 7  PRETO  480 kg  55 kts (102 km/h)  66 kts (122 km/h)  D  
KA 8  AZUL  310 kg  50-55 kts (95-100 

km/h)  
60 kts (110 km/h)  F  

KA13  MARRON  529 kg  55-60 kts (100-
110 km/h)  

65 kts (120 km/h)  C  

KESTREL 17  AZUL  408/472 kg  60 kts (110 km/h)  70 kts (130 km/h)  C  
KESTREL 19  AZUL  408/472 kg  60 kts (110 km/h)  70 kts (130 km/h)  B  
KITE 1/2B  BRANCO   45kts (85 km/h)   F-  
KRANICH II/III  MARRON   50-60 kts (95-110 

km/h)  
 E  

KRANJANEK  BRANCO   50 kts (95 km/h)   F-  
LAK 12  AZUL  60 kts (110 

km/h)  
75 kts (140 km/h)   B-  

LAK 17/19   65 kts (120 
km/h)  

 D   

LIBELLE STD 
(201)  

AZUL  320/350 kg  55-60 kts (102-
110 km/h)  

65 kts (120 km/h)  E  

LIBELLE 301  AZUL   E   
LO-100  AZUL   264 kg  68 kts (126 km/h)  
LS 1f  BRANCO  354/390 kg  55-60 kts (102-

110 km/h)  
 E  

LS 3  AZUL  380/472 kg  60 kts (110 km/h)  70 kts (130 km/h)  D-  
LS 4  AZUL  380/472 kg  60-65 kts (110-

120 km/h)  
70 kts (130 km/h)  D  

LS 6, 7 & 8  VERMELHO  380/525 kg  65 kts (120 km/h)  75 kts (140 km/h)  D+  
LS10   65 kts (120 

km/h)  
 C-   

M100  AZUL   55 kts (100 km/h)   E-  
M200  AZUL   570 kg  65 kts (120 km/h)   
ME 7  BRANCO  250 kg  55 kts (100 km/h)  60 kts (110 km/h)  F  
MEISE  AZUL   304 kg   
MG 19A  MARRON     
MINIMOA  BRANCO  350 kg  44 kts (81 km/h)  44 kts (81 km/h)  F-  
MISTRAL  BRANCO  350 kg  60 kts (110 km/h)  70 kts (130 km/h)  E+  
MOSQUITO  AZUL  380/450 kg  60-65 kts (110-

120 km/h)  
81 kts (150 km/h)  D  
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MOSWEY  AZUL     
MU13  BRANCO  285 kg  43 kts (80 km/h)  43 kts (80 km/h)  F-  
MUCHA STD  VERMELHO   324 kg  54 kts (100 km/h)   
NIMBUS 2  AZUL  470/580 kg  60 kts (110 km/h)  65 kts (120 km/h)  C+  
NIMBUS 3  VERMELHO  528/750 kg  60-65 kts (110-

120 km/h)  
81 kts (150 km/h)  A-  

NIMBUS 3D  
(2 SEAT)  

PRETO  750 kg  65 kts (120 km/h)  81 kts (150 km/h)  A+  

NIMBUS 4 
(all)  

PRETO  800 kg  65 kts (120 km/h)  81 kts (150 km/h)  A+  

NIMBUS MINI  AZUL  60-65 kts 
(110-120 
km/h)  

80 kts (148 km/h)   D  

OLYMPIA 1  BRANCO   304 kg  43 kts (80 km/h)   
OLYMPIA 2 
(B)  

BRANCO  304 kg  50 kts (95 km/h)  55 kts (102 km/h)  F-  

OLYMPIA 419  AZUL  408 kg  50-55 kts (95-100 
km/h)  

60 kts (110 km/h)  E-  

OLYMPIA 
460/463  

BRANCO  285 kg  50-55 kts (95-100 
km/h)  

66 kts (122 km/h)  F+  

PEAK 100  AZUL     
PETREL  BRANCO   289 kg  43 kts (80 km/h)   
PHOEBUS  PRETO   375 kg  65 kts (120 km/h)   
PIK 16  AZUL    
PIK 20  AZUL  449 kg  60-65 kts (110-

120 km/h)  
67 kts (124 km/h)  D-  

PIK 20E  AZUL   60-65 kts (110-
120 km/h)  

D   

PILATUS B4  BRANCO  349 kg  55-60 kts (100-
110 km/h)  

74 kts (137 km/h)  E  

PIRAT  AZUL  369 kg  55 kts (100 km/h)  64 kts (118 km/h)  E-  
PREFECT  BRANCO  279 kg  45-49 kts (85-90 

km/h)  
50 kts (92 km/h)  

PUCHACZ  VERMELHO  570 kg  55-59 kts (100-
110 km/h)  

59 kts (110 km/h)  B  

PW5  AZUL  300 kg  55-60 kts (100-
110 km/h)  

65 kts (120 km/h)  E-  

PW6   60-65 kts 
(110-120 
km/h)  

  B 

RHEINLAND  BRANCO     
RHONLANDE
R 2  

BRANCO     

RHONLERCH
E 2 (Ka4)  

MARRON  408 kg  45-49 kts (85-90 
km/h)  

49 kts (90 km/h)  D  

RHONSPERBE
R  

BRANCO  282 kg  40-43 kts (74-80 
km/h)  

43 kts (80 km/h)  

SAGITTA  AZUL  331 kg  50-55 kts (95-100 
km/h)  

66 kts (122 km/h)  E-  

SB5  AZUL   324 kg  54 kts (100 km/h)   
SCUD III  BRANCO   246 kg  43 kts (80 km/h)   
SF 26A  AZUL  310 kg  54 kts (100 km/h)  54 kts (100 km/h)  F+  
SF 27A  VERMELHO  330 kg  55 kts (100 km/h)  59 kts (110 km/h)  F+  
SF 34  AZUL  540 kg  55-60 kts (100-

110 km/h)  
65 kts (120 km/h)  

SG 38  BRANCO   222 kg  40 kts (74 km/h)   
SHK  AZUL  370 kg  50-55 kts (95-100 

km/h)  
56 kts (104 km/h)  E-  

SIE 3  AZUL  340 kg  55 kts (100 km/h)  60 kts (110 km/h)  F+  
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SILENE  AZUL  565 kg  55-60 kts (100-
110 km/h)  

 C+  

SKY  BRANCO  385 kg  44 kts (81 km/h)  44 kts (81 km/h)  F+  
SKYLARK 2  AZUL  331 kg  55-60 kts (100-

110 km/h)  
61 kts (113 km/h)  E  

SKYLARK  
3B-3F  

AZUL  358-377 kg  55-60 kts (100-
110 km/h)  

71 kts (131 km/h)  E+  

SKYLARK 4  AZUL  377 kg  55-60 kts (100-
110 km/h)  

76 kts (141 km/h)  E+  

SNC34 
(Alliance)  

MARRON   55 kts (100 km/h)  B   

SPATZ & L- BRANCO  265 kg  45-49 kts (85-90 
km/h)  

49 kts (90 km/h)  F  

SPATZ       
SPERBER  PRETO     
STEINADLER  
(MG 19A)  

MARRON   50-55 kts (95-100 
km/h)  

 D- 

SWALLOW  BRANCO  318 kg  50 kts (95 km/h)  64 kts (119 km/h)  F  
SWIFT  BRANCO   410 kg  75 kts (139 km/h)   
T.53 & YS53  VERMELHO  583 kg  55 kts (100 km/h)  70 kts (130 km/h)  B-  
T.21b  BRANCO  476 kg  45-50 kts (85-95 

km/h)  
55 kts (102 km/h)  E  

T.31  BRANCO  377 kg  45-50 kts (85-95 
km/h)  

 E  

TORVA  BRANCO   
TUTOR  BRANCO  258 kg  45 kts (85 km/h)  45 kts (83 km/h)  F  
VEGA  AZUL  351/440 kg  60-65 kts (110-

120 km/h)  
70 kts (130 km/h)  D+  

VEGA 
(SPORT)  

AZUL  354 kg  60-65 kts (110-
120 km/h)  

70 kts (130 km/h)  D  

VENTUS  AZUL  350-500 kg  65 kts (120 km/h)  81 kts (150 km/h)  C-  
VENTUS 2  AZUL  350-525 kg  65 kts (120 km/h)  81 kts (150 km/h)  C-  
VIKING (VGC)  BRANCO   317 kg  50 kts (92 km/h)   
WASSAMER 
WA26  

BRANCO   378 kg  65 kts (120 km/h)   

WEIHE  AZUL  354 kg  48 kts (89 km/h)  48 kts (89 km/h)  D-  
ZUGVOGEL  
1, 2, 3 & 4  

AZUL   365 kg  54 kts (100 km/h)   

 
 
NOTA: Quaisquer listagens de planadores ainda não preenchidas precisam ser avaliadas pela Skylaunch 
para concluir os dados. Observe que a Skylaunch se esforça para fazer as configurações o mais 
semelhante possível entre máquinas, mas isso não pode ser garantido. Em consequência, esta tabela deve 
ser tratada como SOMENTE UM GUIA, e você deve ajustá-la à luz da sua própria experiência com sua 
máquina. 
 
Dados compilados da British Gliding Association e de aeroclubes que operam os guinchos Skylaunch. 
Esses dados podem variar devido a variações e modificações do tipo de planador ou quaisquer erros 
inadvertidos e, portanto, não podem ser garantidos como corretos. Os dados de peso ou velocidade 
apresentado aqui é apenas para orientação, ele não será atualizado e sob nenhuma circunstância será 
considerado autorizativo. 
 
 
 
 
 



 
INSPEÇÕES DIÁRIAS E REABASTECIMENTO 

 

 
 
 
 
FIQUE ALERTA - Acidentes podem ser evitados. NÃO aprenda segurança da maneira mais difícil. 
 
a) Realize 'verificações diárias', conforme listado neste manual. 
 
b) Antes do reabastecimento, conecte o fio terra (localizado na barra de tração) ao tubo de enchimento 
para aterrar o guincho e ajudar a evitar qualquer eletricidade estática. 
 
c) A proteção das mãos e dos olhos deve ser usada ao reabastecer o guincho ou ao manusear qualquer 
cabo - Consulte o Conselho Geral de Segurança. 
 
d) As torneiras eletrônicas de combustível nos tanques de GLP são controladas pelo interruptor de 
ignição – sempre verifique se a ignição está desligada. 
 
e) Nunca reabasteça o guincho com a ignição ligada ou o motor em funcionamento. 
 
f)  Os combustíveis GLP e gasolina são altamente inflamáveis e devem ser manuseados com cuidado. 
 
g) Uma política de NÃO FUMAR deve ser aplicada ao redor do guincho e quaisquer pontos de 
reabastecimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelos de motores a GPL           Modelos de motores a gasolina (sem chumbo) 
 
h) * Apenas motor a GPL * - Para reabastecer cada tanque de GPL, fixe firmemente o tubo de 
enchimento ao ponto de abastecimento, abra a torneira, bombeie o combustível para o tanque até o 
abastecimento desligar automaticamente o fluxo de combustível, feche o registro do tubo de enchimento 
e remova cuidadosamente do tanque, recoloque a tampa contra poeira . NB: O tubo de enchimento é 
geralmente pesado, tome cuidado para não sobrecarregar o bocal de enchimento dos tanques de GLP. 
 
i) * Apenas motor a GPL * - O arranque do motor a frio demora mais tempo do que quando está quente, 
isso é normal devido ao tempo necessário para o combustível viajar do evaporador para o carburador. 
O botão de partida a frio no evaporador a GPL pode ser pressionado por 1 segundo uma vez apenas para 
enriquecer a partir de condições de clima muito frio. 
 
j) Se o motor não der partida, verifique se o pinhão do motor de partida está em repouso antes de engatar 
o motor de partida. 
 



k) Não provoque curto-circuito nos terminais de partida para dar partida no motor. Este método também 
anula os dispositivos de segurança que impedem a partida "em marcha". 
 
l) As luzes de aviso de pressão do óleo, alternador e transmissão estão conectadas a uma campainha que 
soará quando a ignição for ligada e o motor ligado, até que o as cargas do alternador e a pressão do óleo 
aumentem. 
 
NOTA: A lâmpada de aviso de pressão do óleo NÃO é um indicador de nível de óleo. 
 
m) Nunca deixe a ignição na posição ON, a menos que o motor esteja funcionando, caso contrário,  pode 
causar superaquecimento da ignição. 
  



 
INSPEÇÕES DIÁRIAS 

 

 
 
 
 

ADVERTÊNCIAS 
 
a) CUIDADO - Peças quentes do motor, alta tensão e fluidos sob pressão. 

* USAR PROTEÇÃO PARA OS OLHOS E AS MÃOS * 
 
b) PERIGO DE INCÊNDIO - Ao abastecer com óleo, tome cuidado para não derramar sobre as peças 
quentes do motor. 
 
c) NÃO USE ROUPA FOLGADA - Enquanto o motor estiver funcionando, verifique se não há peças 
de vestuário, como manga, gravata, cachecol ou jóias, que podem ficar enroscadas com o ventilador, 
polias ou correias de transmissão. 
 
d) MANTENHA LIMPO - O ventilador de refrigeração do radiador do motor é controlado 
termostaticamente e pode iniciar a qualquer momento quando o motor estiver em funcionamento. 
 
e) O ventilador do radiador da transmissão pode iniciar a qualquer momento com o motor ligado ou 
desligado. 
 
f) NÃO devem ser utilizados aerossóis ou fluidos de partida do motor - se o motor não der partida, pare 
e investigue o problema. (Consulte a seção 'Localização de falhas' no Manual de Manutenção). 
 
g) NB - Nunca lave o guincho enquanto o motor estiver funcionando. 
 
MANTENHA OS DEDOS E TODAS AS PARTES DO CORPO AFASTADAS DAS LÂMINAS DAS 
GUILHOTINAS DE CORTE E DOS CABOS EM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS. 
NUNCA REMOVA QUALQUER RESÍDUO COM AS SUAS MÃOS. 
 
1. Verifique 
 
- A trava de segurança da guilhotina está no local adequado antes de iniciar as verificações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. A alavanca seletora de tambor está na posição neutra. NOTA: A luz neutra acenderá apenas se a 
ignição estiver ligada ou o motor estiver funcionando. 
 
3. Verifique as polias / roldanas (2/2 em cada polia / caixa da  
roldana) estão livres de qualquer dano, o flutuador (solto) 
 e livre de detritos. Se houver polias plásticas,  verifique se os  
parafusos de cabeça escareada estão apertados (Chave Allen). 
 Se polias plásticas estiverem montadas, verifique a linha de  
tinta nos parafusos (12 em cada polia) para garantir que  
estejam bem apertados. 
 
4. Verifique se os rolamentos do pivô principal estão livres  
para girar (polias / caixa de roldanas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Verifique se as guilhotinas estão livres de danos ou detritos  
e as duas lâminas estão na posição carregada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Verifique as ligações da guilhotina quanto a segurança e danos. 
 
7. Nível de combustível - Verifique se os tanques estão cheios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Nível final do óleo da transmissão (use o visor) . NOTA: Para facilitar a visualização do visor nivelado 
é montado na parte traseira da transmissão final, portanto, o nível de óleo visualizado varia de acordo 
com alturas diferentes de engate. 
(Devido ao movimento lateral do eixo de transmissão central na transmissão final, pode haver uma 
pequena perda de fluido durante o uso - isso é normal). 



9. Por danos e vazamentos do motor, transmissão, diferencial, sistema de freio e sistemas de refrigeração 
do motor / transmissão. 
 
10. O isolador / interruptor principal (se instalado) está na posição LIGADO e todos os disjuntores estão 
armados. 
 
11. Todas as janelas estão limpas para garantir uma visibilidade segura. 
 
12. Qualquer equipamento de comunicação instalado está funcionando. 
 
13. Dê partida no motor e opere por aproximadamente 2 minutos. 
 
14. Quando o guincho Skylaunch não estiver em uso, o isolador / interruptor principal (se instalado) 
deve ser DESLIGADO. 
 
15. NOTA: Esta máquina não foi projetada para ser guardada ao tempo e deve ser estacionada coberta 
(de preferência em um prédio seguro) quando não estiver em uso. 
 
16. Após a instalação do guincho (consulte as próximas quatro páginas), faça a inspeção do (s) cabo (s) 
lançamento  . 
 
Recomenda-se usar um livro DI com uma lista de verificação. 
 

LEMBRE-SE -  VOCÊ É A CHAVE DE SEGURANÇA 
VOCÊ PODE EVITAR ACIDENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
CONFIGURANDO O GUINCHO 

 

 
 
 
 
 
a) FIQUE ALERTA - Acidentes podem ser evitados. NÃO aprenda da maneira mais difícil. 
 
b) Este guincho deve estar sempre equipado com um cortador de cabo de cabo e extintor de 
incêndio (a ser verificado anualmente por um inspetor autorizado), ambos com fácil acesso ao 
operador do guincho. O Skylaunch também recomenda manter um kit de primeiros socorros na 
cabine. 
 
1. Aconselhe o instrutor de serviço sobre o status do guincho e determine seus requisitos o 
posicionamento do guincho e o estado do aeródromo antes de sair – obter autorização / informação de 
rádio, se necessário. Sempre considere a direção do vento, força e trajetória esperada de queda de cabos 
ao posicionar o guincho. 
 
2. Verifique se todas as tampas (capô do motor, tampa traseira, tampas laterais esquerda + direita do 
tambor) e portas estão firmemente fechados, calços travados (opcional), suporte do engate preso; cabo 
separável preso ao veículo rebocador e ao freio de mão do reboque liberado antes de rebocar o guincho. 
Este guincho está equipado com freios de reboque com 'reversão automática'. (Se instalado no chassi 
opcional do reboque). 
 
- verifique se os cabos de lançamento, cordas, paraquedas etc. estão seguros. 
 
3. Nenhum pessoal pode permanecer na cabine enquanto o guincho estiver em trânsito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Todo o pessoal deve ser proibido de ficar atrás do Guincho  
quando o veículo de reboque estiver sendo dando marcha a ré até o engate. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ao rebocar o guincho, tenha cuidado com obstruções baixas, como portas de hangares, pontes, cabos 
etc. 
NOTA: Altura do guincho 3,2 metros. (Montado em reboque opcional) 
 
6. O guincho deve ser posicionado alinhado com a linha de lançamento do cabo, permitindo qualquer 
desvio causado pelo vento cruzado. Se as condições mudarem durante o dia, o guincho deve ser 
reposicionado. 
 
7. Se possível (mesmo que seja apenas uma pequena distância), mova o guincho para lançar como 'contra 
o vento' se possível (veja a tabela abaixo). 



Vento Cruzado Componente de 
Vento de Proa 

0 graus =  100% 
5° =  99% 
10° =  98% 
15° =  96% 
20° =  94% 
25° =  91% 
30° =  87% 
35° =  82% 
40° =  77% 
45° =  71% 
50° =  64% 
55° =  57% 
60° =  50% 
65° =  42% 
70° =  34% 
75° =  26% 
80° =  17% 
85° =  9% 
90° =  0% 

 
Esses exemplos mostram que as vantagens mais benéficas do posicionamento do guincho para o 
lançamento no vento, na medida do possível, ocorre quando há um componente de vento cruzado agudo. 
 
8. Além disso, tome nota e considere a direção e força do vento superior, pois isso geralmente é diferente 
do vento de baixa altitude. 
 
9. Deve-se tomar cuidado para posicionar o guincho bem longe de cabos de energia, árvores,  edifícios, 
estradas, trilhas, cercas, etc., permitindo qualquer desvio do cabo causado pelo vento cruzado. 
 
10. Os dois calços das rodas devem estar abaixados, o freio de mão do reboque aplicado e o suporte 
abaixado antes de o guincho ser retirado do veículo reboque ou antes de operar o guincho. 
 
 
11. Se o guincho estiver desengatado do veículo rebocador,   
abaixe sempre o engate até que o guincho esteja nivelado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Ao usar o suporte de engate, verifique se o grampo está apertado firmemente no travessão correto. 
(Se instalado chassi de reboque opcional). 
 
13. O motor deve estar aquecido e a alavanca de engate do tambor deve estar em NEUTRO antes de 
desenrolar o cabo do tambor - sempre verifique primeiro. Não fazer isso pode resultar em graves danos 
à transmissão. 
 
14. Conecte e execute a verificação da comunicação funcional. 



 
15. Verifique se o motorista de recuperação está totalmente ciente dos procedimentos de extração e 
quebra de cabo. 
 
16. Obtenha a permissão do instrutor de serviço para puxar os cabos até o ponto de lançamento. 
 
17. Realize a inspeção diária do cabo e do paraquedas. 
 
18. Antes do lançamento, a estaca de terra deve ser presa no chão e o cabo preso à base da estaca terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Não deixe o guincho sem vigilância com as chaves no interruptor de ignição. 
 
20. Não deixe a chave de ignição na posição "ligado", a menos que o motor esteja funcionando ou danos 
ao sistema de ignição ocorrerão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVISOS DE SEGURANÇA 
 
c) Os cabos são perigosos 
 
• Nunca trabalhe em um cabo com o motor funcionando. 
• Nunca trabalhe em um cabo com o veículo reboque conectado. 
• Nunca atravesse na frente do guincho. 
• Nunca fique entre um laço de cabo e o tambor. 
• Nunca permita que alguém fique perto do guincho enquanto lança ou move o cabo. 
 
 



 
OPERAÇÃO DO GUINCHO 

 

 
 
 
 
LEMBRE-SE - VOCÊ É A CHAVE DE SEGURANÇA 
 
A) O erro humano é causado por muitos fatores - descuido, fadiga, estresse,  preocupação, drogas e 
álcool, para citar alguns. 
 
FIQUE ALERTA - VOCÊ PODE EVITAR ACIDENTES 
 
AVISOS DE SEGURANÇA 
 
B) Os cabos são perigosos 
 
• Nunca trabalhe em um cabo com o motor funcionando. 
• Nunca trabalhe em um cabo com o veículo rebocado conectado. 
• Nunca atravesse na frente do guincho. 
• Nunca fique entre um laço de cabo e o tambor. 
• Nunca permita que alguém fique perto do guincho enquanto lança ou cabo em movimento. 
 
C) Antes de manusear o cabo ou trabalhar em qualquer área do guincho através da qual o cabo passar 
ou girar, o operador do guincho deve confirmar via rádio e luz sinalizadora que o cabo não será movido 
SOB QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA. 
 
D) Ao retirar qualquer cabo frouxo do guincho, ele deve ser puxado para fora do guincho para impedir 
a criação de loops. O operador deve ficar do lado de fora do cabo, por isso, se ficar repentinamente 
apertado, o cabo será arrancado do operador. 
 
- Não enrole o cabo em volta das mãos ou do corpo. 
  



 
OPERAÇÕES PRÉ-LANÇAMENTO 

 

 
 
 
 
 
a) Este guincho deve ser operado apenas por pessoal autorizado, com apenas uma pessoa na cabine e 
operando a qualquer momento (exceto para treinamento) . 
 
 
 
 

✓       × 

 
 
1. O motor deve estar aquecido e o seletor de tambor deve estar em ponto morto ANTES de 
desenrolar o cabo do tambor (não fazer isso pode resultar em danos graves na transmissão) . 
 
NB: O motor a gasolina com injeção de combustível demora alguns segundos para que o motor em 
estabilize em marcha lenta após a partida - não inicie um lançamento até que isso tenha acontecido. 
 
b) Este guincho deve ser usado apenas para o lançamento de planadores. Kite não deve ser realizado. 
 
c) Aconselhamos os operadores a não usar esta máquina quando a força do vento exceder 25 nós (45 km 
/ h). 
 
d) Todo o pessoal, exceto o operador designado, deve ficar afastado do guincho em uma posição segura 
quando estiver em operação - sempre verifique antes de iniciar um lançamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Todo o pessoal deve ser impedido de andar pela frente do guincho em a qualquer momento que não 
seja conectar os cabos ao veículo de recuperação. 
 
2. A área de verificação deve ser clareada em torno da zona de guincho e aterragem de cabos, incluindo 
onde o cabo cairia em caso de quebra do cabo. 
 
3) Ambos os calços das rodas devem estar abaixados e a alavanca de tração em NEUTRO antes do 
guincho poder ser operado. Não confie apenas nesses dispositivos de segurança – sempre verifique 
primeiro. 



4)  TODAS as tampas e portas devem estar fechadas e todas as proteções no lugar antes de operar 
guincho. 
 
5. As alavancas de controle são todas codificadas por cores: 
 

Vermelho - corte de cabos de emergência 
 

Amarelo - trava de segurança (guilhotina) 
 

Preto - seleções pré e pós-lançamento 
 

Azul - o lançamento real do planador 
 
(NB: Todos os controles do painel foram projetados para serem 'avançar' e voltar 'para parar') 
 
6. Verifique sempre se não há cabos frouxos no tambor antes de iniciar cada lançamento. 
 
f) MANTENHA OS DEDOS E TODAS AS PARTES DO CORPO AFASTADAS DA ZONA DE 
CORTE DAS LÂMINAS DA GUILHOTINA E CABOS EM TODOS OS MOMENTOS, 
ESPECIALMENTE QUANDO ENFIANDO O CABO. NUNCA REMOVA QUALQUER RESÍDUO 
COM O SUAS MÃOS . 
 
 
 
7. Verifique sempre se não há detritos na guilhotina e rolos de  
cabos antes de iniciar cada lançamento. 
 
 
 
 
 
 
 
8. O motor deve ser aquecido antes de enrolar o cabo nos tambores. 
 
9. O motor deve ser aquecido antes de iniciar um lançamento. 
 
10. Para selecionar o tambor necessário - primeiro verifique se a alavanca de tração está em neutro e 
depois engate o "tambor esquerdo" ou " tambor direito ". Se não selecionar, volte ao ponto morto, abra 
o acelerador para uma marcha mais rápida, retorne-a para a marcha lenta (isso aumenta o fluxo de óleo 
da transmissão na posição neutra e gira o eixo do suporte) e tente novamente engatar o tambor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LANÇAMENTO E CABO EM VOO 

 

11. As guias de vento e do tipo planador dão à alavanca do acelerador do motor um batente de  parada 
para uma velocidade máxima, mas isso é feito de forma que não impeça que mais aceleração seja 
alcançada, se necessário. Esses controles devem ser usados apenas como orientação. 
O uso desses controles somente até a parada limite máxima deve fornecer um lançamento satisfatório, 
mas, usando algum feedback do piloto, o operador do guincho pode usar seu julgamento para variar o 
acelerador para melhorar o lançamento - consulte as sugestões e gráfico de configuração do acelerador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. NOTA: Em condições de vento forte, o acelerador pode precisar exceder a guia para lançar o 
planador na velocidade solicitada. 
 
13. NOTA: O julgamento do operador do guincho sobre a velocidade do planador é importante. Ele deve 
lembrar-se de computar o componente de vento de proa e o comprimento do cabo do guincho. Se o 
comprimento do cabo for reduzido, o planador parecerá estar voando mais rápido e vice-versa. 
 
14. NOTA: * Apenas motor a gasolina com carburador * - Logo antes do lançamento, pode ser útil 
acelerar o motor para eliminar qualquer acúmulo de combustível não queimado que possa causar uma 
queima de forma desigual nos primeiros segundos do lançamento, mas verifique se o motor voltou à 
marcha lenta antes de acionar a alavanca de tração. 
 
 
 
 
 
a) NB: Quando os dois cabos estão no ponto de lançamento, o cabo do lado do vento é geralmente 
lançado primeiro (dependendo do layout / procedimento do aeródromo). 
 
b) Apenas um planador pode ser conectado a um cabo por vez. 
 
1 O operador do guincho deve confirmar o tipo exato de planador. NB: Tipos de planador com 
nomes semelhantes (por exemplo, K21 e T21) devem ser confirmados usando o alfabeto. 
 
2) O operador do guincho também deve confirmar qual cabo deve ser usado antes de começar 
cada lançamento. Isso deve ser feito usando termos inequívocos (por exemplo,  sem usar os termos 
esquerdo ou direito). 
 
3) A trava de segurança da guilhotina deve estar engatada o tempo todo , exceto durante o lançamento. 
 
4) NB: Durante o lançamento - Mão esquerda apenas para operar a alavanca de tração ou o cabo de 
emergência da alavanca da guilhotina, mão direita apenas para operar a alavanca do acelerador ou dos 
freios a tambor. NÃO CRUZE AS MÃOS OU OPERE O ACELERADOR E O FREIO AO 
MESMO TEMPO. 
 
5) O motor deve estar em marcha lenta antes de acionar a alavanca de tração. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. A alavanca de tração deve ser engatada “sem problemas” para evitar arranhões da transmissão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Uma razão típica de aceleração do planador, da marcha lenta até a parada na guia do acelerador 
selecionada, é de aproximadamente 3 segundos; dependendo do tipo de planador e das condições / layout 
do aeródromo (ou seja, é necessária uma aceleração mais lenta para planadores antigos ou "sensíveis ao 
lançamento por guincho"). Nota: A velocidade aparente do planador durante a subida varia 
consideravelmente, dependendo da distância entre o guincho e o ponto de lançamento do planador. O 
operador deve usar seu julgamento para permitir isso 
 
8. O acelerador deve ser operado com a mão do motorista 
descansando no painel para garantir um controle constante  
da aceleração e o polegar operando a alavanca do acelerador. 
 
c) LEMBRE-SE: A alavanca do acelerador possui 
controle deste motor poderoso e responsivo: 25mm 
(1 ”) de curso do acelerador = 30-38 kw (40-50hp) 
 
d) NOTA DE SEGURANÇA: 
 
Se houver algum empurrão ou hesitação na aplicação da potência no início do lançamento, o guincho 
deve abortar o lançamento e aguardar um novo conjunto de sinais antes de reiniciar.  Se o piloto suspeitar 
de excesso ou falha no início do lançamento, ele deve desligar o cabo de uma vez e tratar como uma 
falha no lançamento. 
 
9. O planador não deve ser lançado muito longe do guincho. Lembre-se: em zero condições de vento de 
proa (ou vento de cauda), o lançamento deve ser concluído mais cedo para evitar a possibilidade de o 
cabo cair acima (ou atrás) do guincho. 
 
10. Em condições de componentes de vento forte, a transmissão geralmente muda nas últimas etapas do 
lançamento. Quando isso acontece, o operador precisará reduzir o acelerador para permitir o aumento 
do torque da marcha mais baixa. 
 
11. Ao aliviar o acelerador no final do lançamento, o operador deve soltar a última seção do acelerador 
rapidamente para dar ao piloto um sinal positivo. 



 
RECUPERANDO O CABO 

 

 
12. Ao terminar um lançamento em um vento de cauda muito forte (após a redução do acelerador), pode 
ser necessário soltar a alavanca de tração e acionar o freio, para permitir que o cabo se solte do planador. 
Após o cabo ser liberado, a alavanca de acionamento deve ser engatada novamente antes de abrir o 
acelerador para 'voar' o cabo. 
 
13. Quando o cabo se soltar do planador, é importante que o operador responda muito rapidamente com 
o acelerador para recuperar a tensão do cabo. Isso evitará perda de cabo enrolado no tambor e prolongar 
a vida útil do cabo. Nota: Se estiver usando diferentes tamanhos de paraquedas, um paraquedas menor 
parecerá estar mais distante do guincho do que realmente está comparado a um maior; portanto, deve-
se tomar cuidado. 
 
14. No final do cabo, o “voo” nunca deve parar o cabo a menos de 10 metros (aprox) do guincho. Em 
seguida, afaste-o do outro cabo antes do próximo lançamento (esta distância deixa uma lacuna de 
segurança no caso de qualquer frenagem tardia durante o “voo”' do outro cabo e também entre o guincho 
e o veículo de recuperação).  
 
NB: Esta regra inclui os últimos 2 lançamentos do dia - é sempre mais seguro do que enrolar a mão! 
 
15. Após cada lançamento, o cabo usado deve ser puxado para dentro do guincho (como acima) e / ou 
removidos da área antes que o outro cabo seja usado. 
 
16. Lembre-se - quando o lançamento não estiver em andamento - o procedimento mais seguro é deixar 
o seletor de tambor em neutro. 
 
 
 
 
 
1 IMPORTANTE: O motor deve estar funcionando (ponto morto) durante qualquer recuperação de 
cabo a menos que a alavanca seletora do tambor esteja em neutro. Isso mantém a lubrificação na 
transmissão. 
 
2) Ao recuperar o tambor duplo , o seletor de tambor deve estar em ponto morto antes de enrolar cabo 
no tambor (não fazer isso pode resultar em sérios danos à transmissão).  Sempre verifique antes de 
conectar os cabos ao veículo de recuperação. 
 
3) Se o seletor de tambor não se mover para neutro, não force demais a alavanca. Pode ser necessário 
desligar o motor - aguarde 2-3 segundos antes de tentar novamente - permitirá que a pressão da 
transmissão caia (pois aplica arrasto no eixo do suporte quando o motor estiver funcionando). Se a 
alavanca ainda estiver dura, o cabo pode ser retirado do tambor para criar alguma folga e liberar a tensão.  
 
4) O motor deve permanecer em marcha lenta até a  
temperatura voltar ao normal.  Para acelerar o tempo de  
"arrefecimento", o acelerador pode ser mantido em marcha  
lenta rápida, mas, por segurança, verifique primeiro se o as  
alavancas do tambor e da unidade estão em ponto morto - o  
acelerador volta a mínimo antes de acionar o tambor ou a  
alavanca de tração. 
 
5) O medidor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor normalmente alterna entre 
aproximadamente 11 horas para a posição de 1 hora à medida que a temperatura aumenta, até que o 
ventilador do motor é automaticamente ligado (posição de 1 hora) pelo sensor do radiador e resfria-o até 
desligar (posição 11 horas). - (sistema de embreagem com ventilador elétrico se equipado). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Durante períodos de lançamento contínuo 
(usando o guincho de recuperação) o motor  
deve ficar em funcionamento e não deve ser  
desligado até que a temperatura volte ao normal. 
 
7) A largura entre os pontos de fixação do cabo 
 no veículo de recuperação não deve ser inferior 
 a 1,8 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Quando os cabos tiverem sido conectados ao veículo de recuperação, o operador do guincho deve 
emitir ao motorista sinais claros de mão ou de luz para 'retirar folga' e 'tudo pronto' para garantir que não 
haja arrebentamento dos cabos durante o início da recuperação. Se forem emitidos sinais de fora do 
guincho, a pessoa deverá permanecer em uma posição segura, caso os cabos voltem para o guincho. 
 
9 O operador do veículo de recuperação deve rebocar os cabos de volta ao ponto de lançamento em uma 
linha reta para impedir o cruzamento dos cabos. 
 
10. NOTA: Se necessário, a tensão do cabo pode ser aumentada durante a recuperação do cabo puxando 
com muito cuidado a alavanca azul do freio do tambor. 
 
11. Este guincho não deve ser usado quando podem ocorrer raios. 
 
a) CUIDADO: As peças do motor e do freio ficarão quentes por algum tempo após o guincho ter parado. 
 
12. O julgamento do próprio operador é importante. Se houver algum problema no lançamento ou avarias 
são suspeitas, o guincho deve ser parado assim que possível com segurança e a causa investigada. 
 
13. Consulte “Erros típicos de operação” e “Guia básico de para auxiliar a Instrutores de guincho 
enquanto Treinando Operadores” para obter informações mais importantes. 
 



14. Após qualquer troca de operador do guincho, garanta que o operador de saída ofereça informações, 
incluindo meteorologia, condição dos cabos / paraquedas, nível de combustível, operação do guincho, 
etc, etc. 
 
15. É de responsabilidade do Proprietário / Clube garantir que todas as instruções e os procedimentos 
contidos neste manual são respeitados e que a operação deste guincho é realizado corretamente, com 
segurança e de acordo com todos regulamentos do aeródromo. 
  



 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

 
 
 
 
 
1 Ao treinar um novo operador, o estagiário deve observar quantos lançamentos possível a partir do 
assento de treinamento, execute lançamentos e cabos simulados 'voando' COM O MOTOR 
DESLIGADO (para se familiarizar com os controles e seus usos corretos) antes de realmente lançar um 
planador. Consulte "Erros típicos de operação" e “Guia Básico de Lançamento para Auxiliar os 
Instrutores de Guincho durante o Treinamento de Operadores”. 
 
2) A rotação da marcha lenta do motor deve ser ajustada para que o guincho fique "frouxo" com a 
alavanca do acelerador em marcha lenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Motor a GPL)     (Carburador do motor a gasolina) 
 
3) * Apenas motor a GPL * - Se o motor parar e não reiniciar, o botão de partida a frio no evaporador 
a GPL pode precisar ser pressionado para redefinir a partida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Motor a GPL) 
 
4) A troca de marchas da transmissão foi predefinida na Skylaunch e não deve precisa de ajuste. Se você 
detectar um problema ou precisar de conselhos, entre em contato com o Skylaunch direto . 
 
5) O sinalizador de aviso está vinculado à alavanca de acionamento e, portanto, apenas 'acende' quando 
a unidade está engatada 
 
6 O limitador de RPM do motor é controlado pelo fio negativo (fio cinza) da bobina de ignição. Se 
houver suspeita de um problema de funcionamento do motor, o terminal (localizado nos cabos e 
mangueiras que passam no anteparo da cabine até o motor) pode ser desconectado temporariamente para 
eliminar o limitador de RPM no processo de detecção de falha. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Não há período de amaciamento do motor para os modelos GLP e gasolina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
ERROS TÍPICOS DE OPERAÇÃO 

 

 
 
 
O melhor método para ajudar a evitar esses erros é praticar todas as operações várias vezes com 
o motor desligado antes de iniciar um lançamento. Nota: Isto é recomendado para qualquer operador 
que não tenha usado o guincho nas últimas 24 horas. 
 
Problema 1- Não é possível selecionar o neutro corretamente com a alavanca seletora do tambor (preta). 
 
Resultado - Ruído de atrito no cabo de reboque (os dentes do acoplamento estão atritando) ou no tambor 
selecionado. NOTA: O motor deve então ser deixado em funcionamento. 
 
Solução - Use uma força maior para desengatar o tambor, mas aja com leveza para sentir o ponto neutro 
e verifique se a luz verde está acesa. NB: Acende apenas se a ignição está ligada ou se o motor estiver 
funcionando. 
 
Problema 2 - Forçar a alavanca de acionamento (azul) na direção errada ou forçar contra o bloqueio do 
freio de reboque enquanto ele ainda está engatado 
 
Resultado – Dobrar a alavanca ou possível dano à ligação 
 
Solução - Solte o freio de reboque (consulte '1' acima). Lembre-se: Todas as alavancas são 'empurre 
para ir' e 'puxe para parar'. Nota: esta alavanca deve exigir apenas um pressione / puxe para operar. 
 
Problema 3 - Aceleração do planador muito lenta / rápida ou não suave 
 
Resultado - Lançamento de baixa qualidade ou possivelmente perigoso! 
 
Solução - Acelere suavemente (com a mão firme no painel) da marcha lenta para a parada pré-
selecionada em aproximadamente 3 segundos - dependendo do tipo de planador e condições do 
aeródromo / layout (ou seja, aceleração mais lenta para modelos antigos ou "sensível ao lançamento do 
guincho"). NB: Você está movendo a alavanca em aproximadamente 3 segundos, mas o planador levará 
mais tempo que isso para acelerar à medida que a transmissão mudar as marchas 1 - 2 - 3. 
 
Problema 4 - Fim do cabo / manilhas / paraquedas entrando no guincho 
 
Resultado - Possíveis danos nos roletes dos cabos / manilhas / paraquedas! 
 
Ideias para remediar - a) 'Verificações' ocasionais de operadores de guincho, incluindo procedimentos 
de “voar”' cabos, para evitar que o cabo seja enrolado longe / rápido demais em direção ao guincho. 
 
b) Coloque marcadores nos cabos a 10-15m do guincho, como um ponto de parada (talvez use 3 ou 4 
ponteiras de cabos para simular uma 'junção fictícia'). 
 
c) Coloque um 'elo de corda' entre a extremidade do cabo e o elo fraco etc, que serão quebrados antes 
de danificar os rolos. 
 
d) Coloque um disco na extremidade do cabo como uma 'placa de impacto' para aumentar a área de 
superfície do contato (talvez em conjunto com o cabo de ligação) - estão disponíveis amortecedores de 
impacto em plástico da Skylaunch. 
 
EM CASO DE DÚVIDA, ENTRE EM CONTATO COM A SKYLAUNCH PARA CONSELHOS 
  



GUIA BÁSICO DE LANÇAMENTO POR GUINCHO PARA 
INSTRUTORES QUANDO ESTÃO EM TREINAMENTO DE OPERADORES 

 

 
 
 
 
(Consulte também as seções "Operação do guincho" e "Erros típicos de operação") 
 

SISTEMA DE TAMBOR DUPLO 
 
1. NB: Os novos operadores devem primeiro ler o Manual do Skylaunch e depois observar o máximo 
de lançamentos quanto possível antes de operar o guincho. 
 
a) LEMBRE-SE - VOCÊ É A CHAVE DE SEGURANÇA 
O erro humano é causado por muitos fatores - descuido, fadiga, estresse, preocupação, drogas e álcool 
para citar alguns. 
 
b) FIQUE ALERTA - VOCÊ PODE EVITAR ACIDENTES 
 
2. EXPLIQUE - Todas as questões de segurança. 
 
3. EXPLIQUE - O motor deve estar quente antes de enrolar qualquer cabo ou iniciar um lançamento. 
 
4. EXPLIQUE OS CONTROLES -  Vermelho - Guilhotina - emergência 

Amarelo - Trava de Segurança (Guilhotina) 
Preto - Seletor de Tambor 

2  Guias do acelerador 
Azul - Freio do Tambor 

Alavanca de transmissão  
Acelerador 

 
LEMBRE-SE: 'EMPURRE PARA IR, PUXE PARA PARAR' 

 
5. NB: Durante o lançamento – A mão esquerda opera apenas a alavanca de acionamento da guilhotina 
do cabo em emergência e a direita aciona apenas a alavanca do acelerador ou freio do tambor. NÃO 
CRUZE AS MÃOS OU UTILIZE ACELERADOR E FREIOS AO MESMO TEMPO. 
 
6. Após a recuperação dos cabos, o instrutor se prepara para o lançamento - configure as alavancas pretas 
(explique as técnicas de seleção de tambor). 
 
7. O instrutor demonstra o 1º lançamento. 
 
8. Selecione o tambor em neutro entre lançamentos. 
 
9. O instrutor se prepara para o 2º lançamento - Selecionando o tambor oposto e a configuração correta 
do planador no guia do acelerador. 
 
10. Instrutor demonstra o 2º lançamento e configura o guincho para os cabos serem recuperados. 
 
11. Durante a recuperação do cabo, o instrutor explica os procedimentos / técnicas de lançamento: 
Seleções pré e pós-lançamento 
 
12. 'Retire a folga' com o acelerador em marcha lenta. 
 
13. 'Tudo Pronto' avança totalmente o acelerador em aproximadamente 3 segundos até atingir a guia 
(dependendo do tipo de planador e condições / layout do aeródromo). 



 
14. Mantenha o acelerador, observe, decida se o lançamento está correto e ajuste, se necessário. 
 
15 A primeira metade do lançamento deve estar na guia do acelerador e, em seguida, recuar 
gradualmente (a menos que as condições meteorológicas determinem o contrário). 
 
16. No final do lançamento, desacelere bastante. NB: Caso as condições de vento permita, não lance o 
planador muito longe do guincho. 
 
17. Olhos no cabo, procurando verificar se ele afrouxa e, em seguida, verificando a liberação segura, 
acelere rapidamente. NB: Muito acelerador primeiro e depois recuar é o melhor método de enrolar o 
cabo no tambor. 
 
18. Em ventos fortes e lançamentos altos, mantenha a velocidade rápida do cabo e avalie sua posição. 
 
19. À medida que o paraquedas desce, reduza a potência até que caia a uma distância segura. Neste ponto 
o acelerador deve estar em marcha lenta, mova a alavanca para ponto morto e mantenha a mão na 
alavanca do freio. 
 
20. Freie suavemente até que o cabo esteja no ponto adequado. NB: sempre tente parar os dois cabos na 
mesma distância do guincho (para rebocar o cabo com mais segurança). 
 
21. NB: Cuidado com o aluno para não puxar o paraquedas para dentro dos tambores. 
 
22. Somente quando o instrutor e o estagiário estiverem confiantes, você deverá trocar de lugar. 
 
23. Os pilotos estagiários de guincho aprenderão muito assistindo o instrutor antes de executar, 
especialmente se ainda não pilotaram outro tipo de guincho. 
 
24. O aluno deve praticar lançamentos com o motor desligado para ter uma noção dos controles. 
 
25. Prossiga com o lançamento. NB: Instrutor deve estar pronto em todos os momentos , para intervir 
em quaisquer operações incorretas do aluno. 
 
26. O instrutor deve permanecer com o estagiário até que ambos estejam confiantes e o instrutor fique 
feliz em permitir que estagiário prossiga solo. NB: Para auxiliar essas decisões, obtenha relevantes 
feedback dos pilotos lançados. 
 
27. O instrutor deve instruir / demonstrar todas as verificações diárias e a segurança geral do guincho. 
Este é apenas um guia básico, alguns instrutores podem querer aplicar suas próprias técnicas 
aprimoradas. 
 
28. Consulte a Skylaunch para mais informações. 
 
É de responsabilidade do Proprietário / Clube garantir que todas as instruções e os procedimentos 
contidos neste manual são respeitados e que a operação deste o guincho é realizado corretamente, 
com segurança e de acordo com todos os regulamentos do aeródromo. 
 

A página a seguir mostra um exemplo de currículo / certificado de treinamento de piloto de guincho 
(Fotocópia para uso!) 

 
 
 
 



PROGRAMA DE TREINAMENTO DE MOTORISTA SKYLAUNCH / CERTIFICADO 
NOTA: O operador deve ler o manual antes do início do treinamento. 
DI = Inspeção Diária 
Nome do Operador: ______________________ Assinatura: ___________________ 
Nome do Instrutor: _______________________ Assinatura: ___________________ 
 

Número EXERCÍCIO BRIEFING 
(Data) 

PROFICIÊNCIA 
(Assinatura e data) 

 OPERADOR DE GUINCHO   
1 Conselhos Gerais de Segurança   
2 Localização e uso de 

equipamentos de segurança 
  

3 Uso de guilhotinas   
4 Teste e redefinição de guilhotinas   
5 Verificação do livro de registro do 

guincho 
  

6 DI de Guincho   
7 Engate e reboque do guincho   
8 Procedimento de 

reabastecimento 
  

9 Guincho de posicionamento e 
configuração 

  

10 Iniciar, Aquecimento e 
Desligamento 

  

11 Verificações, junção e 
gerenciamento de cabos 

  

12 Montagem de Links Fracos   
13 Paraquedas    
14 Cabo de Reboque    
15 Familiarização dos controles    
16 Uso do freio    
17 Procedimentos de Rádio e Sinais 

visuais 
  

18 Configurações pré-lançamento e 
verificações de segurança 

  

19 Removendo a folga    
20 Todos fora e subida inicial   
21 Controle de velocidade    
22 Topo do lançamento    
23 Desligamento e recolhimento do 

cabo  
  

24 Lançamento com vento cruzado    
25 Simulação de falhas no 

lançamento  
  

26 Mudança e operador de guincho: 
Briefing  

  

 OPERAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO DE 
RECOLHIMENTO 

  

27 DI do equipamento    
28 Regras de utilização no 

aeródromo  
  

29 Recolhimento dos cabos    
30 Reparando cabos partidos    
 SITUAÇÕES ANORMAIS   

31 Quebra do cabo a baixa altura    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

32 Quebra do cabo durante a subida 
completa  

  

33 Quebra do cabo no topo do 
lançamento  

  

34 Perda de potência do guincho 
durante o lançamento  

  

35 Abortiva do lançamento    



 
LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA REBOCAR O GUINCHO EM RODOVIAS 

 
NOTA: O CONDUTOR DEVE SER EXPERIENTE EM REBOQUES PESADOS ANTES DE REBOCAR 
O GUINCHO DE PLANADOR 
 

CONTROLE DO GUINCHO E DO REBOQUE DO VEÍCULO 
 
Verificar: 
 
1. Condição de todos os pneus, incluindo estepe. 
 
2. Pressão de todos os pneus, incluindo estepe (pressão 
dos pneus do guincho - 4,4 bar / 65 psi). 
 
3. Aperto de todas as porcas da roda. 
 
4. Todos os sistemas de freio estão ajustados e 
operando corretamente - realize o teste antes de 
ingressar na rodovia. 
 
5. Todas as luzes estão funcionando corretamente, as lentes (e as matrículas) estão limpas, visíveis e não 
danificado. 
 
6. A altura do engate do reboque está correta para o guincho andar nivelado (horizontal para o chão) e 
que o peso do engate no veículo não excede 150 kg ou o veículo máximo é classificado para a carga 
existente. 
 
VERIFICAÇÕES NO GUINCHO 
 
Verificar: 
 
1. As torneiras de corte de combustível no (s) tanque (s) (se instalado) estão na posição "desligado". 
 
2. O isolador elétrico / interruptor principal (se instalado) está na posição "desligado". 
 
3. Quaisquer itens soltos, inclusive na cabine, devendo ser presos ou removidos - verifique se há antenas 
magnéticas, etc. 
 
4. A chave de ignição foi removida e todas as portas da cabine estão trancadas. 
 
5. Se o cabo estiver no (s) tambor (es), a extremidade deve estar firmemente amarrada ou presa ao 
tambor. Verifique se não há cabos frouxos nos tambores que possam ficar soltos. 
 
6. A placa de iluminação está firmemente fixada no guincho com o número correto. Ele deve estar em 
uma posição / altura para ser facilmente visível. 
 
7. O cabo da placa de iluminação deve ser cuidadosamente passado através do chassi do guincho e 
através do engate de reboque, tomando cuidado para não ficar solto ou ficar preso em quaisquer 
componentes em seu caminho. 
 
8. Todas as janelas de inspeção (se instaladas) estão fechadas. 
 
9. A estaca e o fio terra estão seguros. 

7 Pinos de Conexões de iluminação de reboque: - 
CÓDIGO DE FIAÇÃO 12N 

Pino 1 Amarelo - Lâmpada Indicadora L / H 
Pin 2 Blue - Faróis de nevoeiro traseiros 
Pino 3 Branco - Retorno de Terra 
Pino 4 Verde - Lâmpada indicadora R / H 
Pino 5 Marron - Lâmpada R / H & No. Placa 
Pino 6 Vermelho - Lâmpadas de freio 
Pino 7 Preto - Empenagem L / H e lâmpada de placa 



 
10. Os calços das rodas estão presos (opcional) ou calços soltos são colocados na cabine. 
 
11. Gire e prenda a parte superior das caixas de polias / roldanas uma contra a outra com elástico. 
 
12. Se equipado com cabine aberta - dobre o banco o mais para trás possível. 
 
13. As tampas do tambor estão bem trancadas. A tampa do motor está bem fechada. A tampa traseira 
está fechada. Em caso de dúvida sobre a segurança de qualquer uma dessas coberturas, reforce com uma 
corda ou elástico. NOTA: Verifique se a tampa deslizante do motor está travada em ambos os lados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. O suporte do engate está travado na posição superior e totalmente enrolado. Verifique se as duas 
alças estão trancadas com força. 
 
15. Os freios do reboque estão liberados. 
 
VERIFICAÇÕES NO VEÍCULO DE REBOQUE 
 
Verificar: 
 
1. O veículo é classificado para rebocar legalmente o peso bruto do guincho. 
 
2. Condição e segurança do engate de reboque e de todos os suportes do chassi do veículo. 
 
3. Condição geral do veículo rebocador, incluindo verificação de óleos, fluidos, etc. NB: Veículo vai ter 
muito mais pressão sobre o motor, suspensão, arrefecimento, etc., que a operação sem carga normal. 
 
4. Janelas e espelhos estão limpos e os espelhos estão ajustados corretamente. 
 
5. O conjunto do engate do guincho está firmemente preso e travado no veículo rebocador, o cabo preso 
ao quadro do engate de reboque (não a própria bola de reboque), permitindo folga suficiente para curvas 
fechadas, mas não muito para arrastar no chão. 
 
6. O plugue de iluminação está firmemente preso no soquete do veículo, permitindo folga suficiente para 
girar, mas não muito para arrastar no chão. 
 
7. Ferramentas, equipamentos e fluidos suficientes em caso de furo de pneu ou simples falha no reboque 
ou guincho. 
 
8. Quaisquer outros itens e verificações recomendados pelo fabricante do veículo trator ou por quaisquer 
regulamentos legais exigidos por lei no (s) país (s) em que o reboque será realizado 



 
9. Finalmente, antes de sair, ande pelo guincho e veículo para a última verificação visual, depois 
verifique se o indicador da placa de iluminação e as luzes de freio realmente funcionam corretamente. 
 
 

Os direitos autorais e os desenhos são de propriedade da Skylaunch Limited. CRN 3598701. 
Qualquer pessoa ou empresa poderá ser processada em caso de desrespeito às leis. 


