


هايي شاخك كمك به كه است مدرني موتوري صنعتي ماشين ليفتراك 
 انبارو ،جابجايي كردن بلند براي عمودي دكل و مختلف هاي شكل با

 مي كار به ....و ،جعبه،پالت ،ورق ،لوله بشكه مانند بار انواع كردن
. رود







 قابل استفاده براي داخل و خارج ساختمان بوده و در ظرفيت هايي
.تن طراحي و ساخت مي شوند 48كمتر از يك تن تا بيش از 









 منتقل شدن حركت فرمان به چرخ هاي عقب و در نتيجه امكان حركت
باالراحت در فضاهاي كم و باريك و قدرت مانور 



هاي الستيكصنعتي هاي ليفتراك خصوصيات  

تر كوچك انواع در بودن موجود و كوچک و توپر

و صاف زمينهاي در حركت قابليتبرقي نوع از 

.بارگيري و تخليه هاي ،محيط انبارهامانند هموار 



 كارگاهيخصوصيات ليفتراك هاي

الستيك هاي بزرگ و بادي*

قابليت حركت در زمينهاي ناصاف و ناهموار و در صنايعي در حال *

ساخت و ساز

موتور از نوع احتراق داخلي باسوخت گازوئيل،بنزين و گاز داراي *

پروپان



 محركه ، باال سري، نيروي تعادلي،اتاق راننده،حفاظ بدنه ، وزنه ي
،كالچ ، تجهيزات هشداردهندهسيلندر هيدروليك، سيستم ترمز، پدال 

نگهدارنده ي چرخها واجزاي متحرك،دكل،باركش ، گاز،حفاظ پدال 
بار، شاخك يا چنگال و متعلقات





ها چرخ ، اكسل يا محور دكل، از كه است دستگاه اساس قسمت اين ، 

 اين .است شده تشكيل انرژي منبع و بااليي حفاظ تعادل، ي وزنه

 درهنگام كه هيدروليك مايع و سوخت مخزن داراي است ممكن قسمت

. باشد شود مي اضافه ها آن به دستگاه مونتاژ



ظرفيت مجاز ليفتراك(SWL)  بايد به طور خوانا و درشت روي بدنه و

.دكل ليفتراك به گونه اي كه كامال قابل ديدن باشد، نوشته شود







ليفتراك بدنه پشت در كه است فلزي سنگين جرم يك يا وزنه بخش اين 

 و تعادل حفظ وسيله، اين دادن قرار از هدف .است گرفته قرار

 وزنه نقش ليفتراك باتري برقي هاي ليفتراك در .است ليفتراك پايداري
.دارد را تعادل ي



اهرم و ها پدال :شامل و راننده نشستن براي صندلي داراي است محلي 

 و نشانگرها راننده، محافظ ، ايمني كليدها،كمربند فرمان، كنترلي، هاي
. باشد مي داشبورد













 هايييك سقف فلزي محكم است كه توسط ميله

اين  ازهر زاويه حمايت مي شود و هدف در 

سقوطاز اپراتور در مقابل محافظت ها حفاظ 

.استاشيا  

در محافظت ساختار“ عنوان با ها حفاظ اين 

.است شده ناميده نيز “ اشيا برابرسقوط
(FOPS: Falling Object Protective Structure)



 برروي بدنه و دكل ليفتراك نصب شده و موجب حركت دكل و
.جابجايي بار مي شود



پاي برداشتن با و بوده دستگاه وجابجايي پاركينگ ترمزهاي شامل 

 براي و برگردد خود اوليه حالت به بايد ،ترمز ترمز روي از راننده

 راست پاي زير سيستم اين .باشد نداشته نياز زيادي نيروي اندازي راه

.است شده تعبيه راننده

انتقال سيستم مختلف هاي بخش ايمن كردن درگير جهت :كالچ پدال 

.است شده تعبيه راننده چپ پاي زير و بوده نيرو

تعبيه راننده راست پاي زير و دستگاه به دادن شتاب جهت : گاز پدال 

. است شده



چراغ چشمك زن ،)ديداري و شنيداري مناسب،تجهيزات هشداري

...دنده عقب وبوقچراغ گردان ،



محافظ و ها پوشش به متحرك اجزاي و ها چرخ شدن پوشيده 
 چرخ به شده چسبيده ذراتشدن پرت از جلوگيري هدف با مخصوص

متحرك هاي قسمت به نفرات و راننده اندام ورود از جلوگيري ها،



ي وظيفه كه است عمودي مجموعه يك

دهد مي انجام را بار آوردن پائين و باال

  هاي ريل سري يك از شده تشكيل و 

  دستگاه جانبي پايداري كه داخلي قفل

است ممكن ها ريل .كند مي فراهم را

.باشند نيز بوش يا غلتك داراي

.كند مي كار هيدروليكي صورت به دكل



مختلف اشكال به فلزي تجهيزاتي

بلند براي باركش به اتصال با كه 

بار برداشتن و نگهداشتن كردن، 

.روند مي كار به

طور به بايد شاخك مجاز ظرفيت

 آن بدنه روي بادوام و خوانا 

.شود حك

ظرفيت مثال براي
(اينچ 24 بار مركز در پوند 1500 معني به) 1500*24



برخي از انواع شاخك و كاربردهاي آن ها عبارتند از:





اين در كه . باشند شناسايي پالك داراي بايد ها ليفتراك همه : نكته 

 باتري، نوع ، ليفتراك وزن ، سلاير شماره ، مدل مانند مواردي پالك

 بردن باال مجاز ارتفاع حداكثر ، ساخت سال ، ليفتراك مجاز ظرفيت
.باشد مشخص آن متعلقات و بار



االكلنگ برعملكرد حاكم اصل همان اساس بر ليفتراك عملكرد شيوه 

 چرخ همان ليفتراك در كه) ، گاه تكيه نقطه يك داشتن با يعني ، است

 وزن توسط ها شاخك روي شده داده قرار بار (باشئد مي جلويي هاي

 نيروي كمك به تعادل برقراري از پس بار و شود مي باالنس ليفتراك

. شود مي جابجا ليفتراك موتور محركه

احتمال لحظه هر رود، بين ازآن پايداري دليلي هر اگربه ولي 

.دارد وجود واژگوني







فاصله ي بين خط مركزي چرخ هاي جلو و عقب ليفتراك

فاصله ي بين چرخ ها در يك محور ليفتراك

ارتفاع

توزيع وزن بار

محل قرار گيري وزنه تعادلي

وضعيت و شرايط زمين

سرعت ليفتراك

فشار باد الستيك ها













قرار ها شاخك روي ايمن صورت به و بوده پايدار بار شويد مطمئن 
.گيرد



 بار را تا حد ممكن به عقب بياوريد تا تعادل برقرار شود.

هنگام حركت، بار را تا حد ممكن در سطح زمين نگاه داريد



پايداري خوردن هم بر بدون بتوانيد كه برانيد باسرعتي همواره 
. كنيد متوقف را ،دستگاه





 از رانندگي در سطوح سست و داراي ناهمواري دوري كنيد.



 هنگام چرخش در پيچ ها تا حد ممكن سرعت را كم كنيد.



در سطوح لغزنده ، ليز و خيس باسرعت پايين رانندگي كنيد.



 در زمان حرکت در سرابااليی و سراشيبی با بار حتما بار در قسمت
.باال قرار بگيرد



در زمان حمل افراد با شاخکها حتما از حفاظ استفاده شود.



در سطوح شيبدار به هرعنوان دور زدن ممنوع است.



از ترمزناگهانی استفاده نشود.





 در زمان حمل بارهای آويزان از شاخک حتما ارتفاع کم و از دور
.زدن ناگهانی وحمل فقط با يک شاخک خودداری شود





بيشتر از وزن مجاز دستگاه حمل بار مجاز نيست.





 در قسمتهای که ديد کمتری وجود دارد با سرعت کمتری بايستی
.حرکت نمود









و . در زمان واژگونی دستگاه به هيچ عنوان از دستگاه خارج نشويد

.فرمان را محکم گرفته و به صندلی بچسبيد





و مرکزثقل به . در زمان حرکت حتما بار در حداقل ارتفاع ممکن باشد
.بدنه نزديک باشد



در صورت مسدود بودن ديد از روبرو يا با حرکت دنده عقب يا با 
.استفاده از راننده کمکی بايستی حرکت نمود








