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 خدا نامبه
 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنایی

 و اسـتاندارد  مؤسـسۀ  مقـررات  و قـوانین  اصـالح  قـانون  3مـادۀ  یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
 استانداردهای نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ایران) رسمی (ملی
 مؤسسات و مراکز نظران صاحب *مؤسسه کارشناسان از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین
 شـرایط  بـه  توجـه  بـا  و ملـی  مـصالح  بـا  همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، علمی،

 کننـدگان، مصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری و فناوری یدی،تول
 پـیش  .شـود  مـی  حاصـل  دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

 پس و شودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی عمراج به نظرخواهی برای ایران ملی استانداردهای نویس
 )رسـمی ( ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها دریافت از

  .شود می منتشر و چاپ ایران
 کننـد  می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز ذیصالح و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

 ترتیـب،  بـدین  .شـود  مـی  منتـشر  و چـاپ  ایـران  ملـی  استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ
 ملـی  کمیتـۀ  در و تـدوین  5 شـمارۀ  ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهایی

  .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیل استاندارد مؤسسه که مربوط دارداستان
 المللـی  بـین  کمیـسیون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـی  بین سازمان اصلی اعضای از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 کـدکس  کمیسیون 4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان و (IEC)2الکتروتکنیک 
 های نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در .کند می فعالیت کشور در (CAC)5 غذایی 
 .شودمی گیریبهره بینالمللی استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفتهای آخرین از کشور، خاص

 مـصرف  از حمایـت  بـرای  قـانون،  در شـده  بینی پیش موازین رعایت با تواند می انایر صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
 و محیطـی  زیـست  مالحظـات  و محـصوالت  کیفیـت  از اطمینـان  حـصول  عمومی، و فردی ایمنی و سالمت حفظ کنندگان،
ـ  وارداتـی،  اقالم یا / و ر کشو داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای از بعضی اجرای اقتصادی،  تـصویب  اب

 اجـرای  کشور، محصوالت برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می مؤسسه . نماید اجباری استاندارد، عالی شورای
 از کننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخـشیدن  اطمینـان  برای همچنین . نماید اجباری را آن بندیدرجه و صادراتی کاالهای استاندارد
 و کیفیت مدیریت های سیستم صدورگواهی و ممیزی بازرسی، آموزش، مشاوره، زمینۀ در فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات
 ها سازمان گونه این استاندارد مؤسسۀ ، سنجش وسایل )واسنجی (کالیبراسیون مراکز و ها آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت

 تأییـد  گواهینامـۀ  الزم، شـرایط  احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران صالحیت تأیید نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و
 وسـایل  )واسـنجی  (کالیبراسیون یکاها، المللی بین دستگاه ترویج .کند می نظارت آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت
 این وظایف یگرد از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای کاربردی تحقیقات انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش،
 .است مؤسسه

  

                                                 
 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسۀ *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوین کمیسیون فنی 
  »استاندارد های ایمنی برای لیفتراک های با باالبری کم و زیاد «

  
  یا نمایندگی/ سمت و  : رئیس

  قاسمی ، حسن
  )دکترای مهندسی دریا(

  عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

    :دبیر
  رهبر رنجی ، احمد

  )ریادکترای مهندسی د(
  عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

    )اسامی به ترتیب حروف الفبا: (اعضاء
  بنی اسدی، محمد

  )لیسانس مهندسی بین المللی جوش(
  

کارشناس مجتمع کشتی سازی و صنایع 
  فراساحل

  ، حمیدرضاپیک 
  )لیسانس ناوبری و فرماندهی کشتی(
  

  کارشناس موسسه رده بندی ایرانیان

  ه شهابی، رضاحسین زاد
  )برق و الکترونیکلیسانس مهندسی (
  

  کارشناس سازمان صنایع و معادن هرمزگان

  خدمتی ، محمد رضا
  )دکترای مهندسی دریا(
  

  عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  رجائی، پریسا
  )لیسانس مهندسی صنایع(
  

  کارشناس سازمان صنایع و معادن هرمزگان

  رضایی، مجتبی
  ) مکانیکمهندسیلیسانس (
  

اداره کــل اســتاندارد و تحقیقــات کارشــناس 
  صنعتی هرمزگان

  سایبانی ، مصباح
  )دکترای مهندسی مکانیک(
  

  عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  کیاست ، مهدی سعید
  )دکترای مهندسی مکانیک(
  

  عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر



ه  

  زیان، ابوالحسنلگ
  )ی عمرانلیسانس مهندس(

اداره کــل اســتاندارد و تحقیقــات کارشــناس 
  صنعتی هرمزگان

    
  ، معصومهموسوی بحرانی

  )لیسانس مهندسی صنایع(
  

  کارشناس سازمان صنایع و معادن هرمزگان
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 فهرست مندرجات
                       صفحهعنوان                                                                                      

 ج استاندارد مؤسسۀ با آشنایی
 د استاندارد تدوین فنی کمیسیون
 و پیش گفتار

 ه مقدمه
   مقدمه: 1بخش 

 1 هدف و دامنه کاربرد       1
 1  مراجع الزامی      2

 1       تفسیر3
  برای استفاده کننده: 2بخش 

 1      موارد کلی ایمنی4
 11 ات و قوانین کارکرد ایمننک     5
 19 موارد نگهداری و بازسازی      6

   برای سازنده3بخش 
 24 استاندارد طراحی و ساخت      7

 72 تعاریف و اصطالحات 4بخش 
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  پیش گفتار
  

 درکمیسیون نآ نویس پیش که "  استاندارد های ایمنی برای لیفتراک های با باالبری کم و زیاد" استاندارد
 سیـصد و   در و شـده  تدوین و تهیه  سازمان / ایران تحقیقات صنعتی و استاندارد توسط مؤسسۀ مربوط های

 قـرار  تـصویب  مـورد  26/12/86 مـورخ  خودرو و نیرو محرکه استاندارد ملی کمیتۀ اجالسبیست و پنجمین 
 تحقیقـات  و اسـتاندارد  مقررات مؤسـسۀ  و قوانین اصالح قانون 3 مادۀ یک بند استناد به اینک ، است گرفته

   .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی
خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی های پیشرفت و تحوالت با هماهنگی و همگامی حفظ برای

 تکمیـل  و اصـالح  بـرای  که پیشنهادی هر و دش خواهد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استانداردهای
 . گرفـت  خواهـد  قـرار  توجـه  مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، ارائه این استانداردها

   .کرد استفاده ملی استانداردهای تجدیدنظر آخرین از همواره بنابراین، باید
  

  :است زیر شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این تهیۀ برای که منابع و ماخذی
  

ANSI B56.1-2000, Safety Standard for Low Lift and High Lift Truck 
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  استاندارد های ایمنی برای لیفتراک های با باالبری کم و زیاد 

   مقدمه  :1بخش 

  دامنه کاربرد و هدف  1
رد، عملکـرد و نگهـداری لیفتـراک        طراحی، ساخت، کارب  ضمن  افزایش ایمنی در      از تدوین این استاندارد    هدف
مراجـع  این استاندارد می تواند به عنـوان راهنمـا توسـط            .  صنعتی موتوری می باشد    با باالبری کم و زیاد    های  

اختیـاری   این استاندارد همچنـین اسـتفاده      هدف از . استفاده شود  قوانین و مقررات ایمنی      تدوین برایدولتی  
  .فتراک های موتوری صنعتی با باالبری کم و زیاد می باشدتوسط سازنده یا استفاده کننده از لی

با بـاالبری    طراحی، کارکرد، و نگهداری لیفتراک های        مراحل الزامات ایمنی مربوط به      تعریف هاین استاندارد ب  
 یا پیاده کنتـرل، و بـرای اسـتفاده در سـطوح متـراکم               ه موتوری صنعتی که توسط یک اپراتور سوار       کم و زیاد  

  .می پردازد ،اصالح شده

  مراجع الزامی  ۲
بدین ترتیب آن . مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که درمتن استاندارد به آنها ارجاع داده شده است

در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و یا تجدید نظر ، . مقررات جزیی از این استاندارد محسوب می شود
معهذا بهتر است کاربران ذینفع این .  د نظر نیستاصالحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدرک مور

در . استاندارد امکان کاربرد آخرین اصالحیه ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند
مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و یا تجدید نظر ، آخرین چاپ و یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده 

  .تشده مورد نظر اس
  .استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است

  
2-1 ANSI/NEPA 30-1996, Flammable and Combustible Liquids Code. 
2-2 ANSI/NEPA 58-1995, torage and Handling of Liquefied Petroleum Gases 
2-3 ANSI/NEPA 505-1996, Fire Safety standard for Powered Industrial Trucks Including 
Type Designations, Areas of Use, Maintenance, and operation 
2-4 ANSI/UL 558-1991, Standard for Safety for Internal Combustion-Engine-Powered 
Industrial trucks 
2-5 ANSI/UL 553-1991, Standard for Safety for Electric-Battery-Powered Industrial trucks 
2-6 ASME B56.11.3-1992 Load Handling Symbols for Powered Industrial Trucks (not safety 
standard) 
2-7 ASME B56.11.5-1992 Measurment of Sound Emitted by Low Lift, High Lift, and Rough 
Terrain Powered Industrial Trucks (not safety standard) 
2-8 ANSI Z535.2-1991, Environmental and Facility Safety Signs 
2-9 ANSI/IES RP7-1990, Practice for Industrial Lighting (not safety standard) 
2-10 ISO 5353-1978, Earth –Moving Machinery – Seat Index Point (International Standard). 
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  رفسیت  3
  و اختیاریقوانین اجباری   3-1

، "بهتـر اسـت   "برای عملکرد به این استاندارد، تمامی بند ها اجباری بوده، به استثناء مواردی که شامل لغـت                  
  .می باشند که توصیه شده است

  طبقه بندی لیفتراک های تایید شده  3-2
یـا شـک   /و  انفجار، آتش سوزی،خطر فهرست کردن لیفتراک ها از نقطه نظر  طبقه بندی یا    ، یعنی   تاییدلغت  

  و  انجـام ارزیـابی هـا      رای مجهز ب  ، یک آزمایشگاه تایید شده    یعنیالکتریکی توسط یک آزمایشگاه معتبر ملی،       
   . نظیر مواردی که توسط آزمایشگاه های شرکت های بیمه توصیه شده است،آزمایش ها

   برای استفاده کننده: 2بخش 

  موارد کلی ایمنی  4
  مقدمه  4-1
شـامل  . ماتی برای استفاده کننده های لیفتراک هـای موتـوری صـنعتی اسـت              شامل الزا  2بخش    4-1-1

  . نگهداری می باشدنکاتالزامات ارزیابی اپراتورها و آموزش، قوانین کارکرد ایمن، و 
شرایط کارکرد غیر متداول ممکن است تمهیدات ایمنی اضافی، و دستورالعمل خـاص کـارکرد را                  4-1-2

  . داشته باشدنیاز
  .ت، یک بخش اساسی در عملکرد ایمن لیفتراک های موتوری صنعتی می باشدنظار  4-1-3
  اصالحیه ها، پالک ها، عالمت گذاری، و ظرفیت  4-2
 و اضافه کردن ها که بر ظرفیت یا ایمنی عملکرد تاثیر می گذارند نباید قبل از اخـذ تاییـد                     اصالح  4-2-1

 شد، صفحه، برچسب، یا تصویر دستورالعمل ظرفیـت،  وقتی چنین اختیاری داده.  کتبی از سازنده انجام شوند 
  .عملکرد، و نگهداری باید به تناسب تغییر کند

 شامل ادامه چنگک باشـد، اسـتفاده کننـده بایـد            ،اگر لیفتراک مجهز به تجهیزاتی در انتهای جلو         4-2-2
زات، و ظرفیـت  عالمت گذاری لیفتراک را بررسی کرده تا تجهیـزات، وزن تقریبـی ترکیـب لیفتـراک و تجهیـ          

  .لیفتراک با تجهیزات در حداکثر ارتفاع با مرکز بار در کنار را نشان دهد
 و دسـتورالعمل هـا نـصب  و          احتیـاط تمامی پالک ها و عالئم        که کنترل کند استفاده کننده باید      4-2-3

  .قابل خواندن باشند
  .فتراک موثر استاندازه بار در ظرفیت لیاستفاده کننده باید توجه کند که تغییر   4-2-4
  . باید طراحی شود،کاربردادامه چنگک برای   4-2-5
بایـد مطـابق    آنهـا   وقتی اصالح شامل ساخت مجدد یا تعمیـر قـسمت هـای اساسـی مـی شـود،                     4-2-6

  .) مراجعه شود2-6به بند (معیارهای پایه گذاری شده و دستورالعمل سازنده باشند 
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یک دستگیره هـدایت یـا   ، شودتفاده از چرخ فرمان انجام  یک دست با استوسطوقتی هدایت باید      4-2-7
آرایش فرمان و دستگیره باید به نحـوی طراحـی شـود    . بکار رودمعادل آن برای افزایش ایمنی و راندمان باید       

که میزان خطر در اثر چرخش فرمان در واکنش به جاده، حداقل بوده، یا مکانیزم فرمان به نحـوی باشـد کـه                       
  .قرار گیرددستگیره هدایت باید داخل محیط چرخ فرمان . مان در واکنش به جاده شود فرشمانع از چرخ

ـ             4-2-8 ، و مکـانیزم هـدایت از نـوعی کـه مـانع از              ودهوقتی هدایت توسط هر کدام از دست ها ممکـن ب
دسـتگیره هـدایت   از باشـد، ممکـن اسـت    ) هدایت با قدرت یا معـادل آن (چرخش فرمان در واکنش به جاده  

 از نوعی که توسط دست اپراتور از باال درگیر شـده، و بایـد         ر این صورت، دستگیره هدایت باید     د. ه شود استفاد
   .داخل محیط چرخ فرمان باشد

 وزن  گـستره حـداکثر   /باتری های استفاده شده در  لیفتراک های الکتریکی باید مطابق با حداقل                4-2-9
  .باتری نشان داده شده در پالک باشند

  )پایین آمدن شیب ها(توقف فاصله   4-3
روش هـایی بـرای     .  خواهـد بـود    افق، فاصله توقف بیشتر از سطح       شیبیک  پایین آمدن از     هنگام  4-3-1

 یجـاد کاهش سرعت، محـدود کـردن بـار، ا        : برخی روش ها عبارتند از    .  اتخاذ گردد  بایدعملی شدن این شرط     
  .)جعخ شود مرا8-3-5به بند ( و غیره شیبدر پایین  خالیفضای مناسب 

 تیا معادل آن ممکن اسـ  برای آسفالت خشک تمیز، بتن جارو شده، کفاصله توقف تقریبی تئوری   4-3-2
  :از رابطه زیر محاسبه می شود
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  پایداری  4-4
تجربه نشان داده است که لیفتراک های با باالبری زیاد که با الزامات پایـداری مـشخص شـده در                      4-4-1

ر غلط، یـا  ولی استفاده غیر صحیح، تعمی. ، در صورت استفاده صحیح، پایدار خواهند بود    انطباق دارند  6-7بند  
  . نگهداری ضعیف ممکن است در شرایط ناپایداری سهیم بوده و هدف این استاندارد را خدشه دار سازد

 شرایط زمین و کف،  :برخی از شرایطی که ممکن است پایداری را تحت تاثیر قرار دهند عبارتند از              4-4-2
یفتراک های نه کـامالً پـر خواهنـد         لیفتراک های مجهز به تجهیزات، رفتاری شبیه ل       (شیب، سرعت، بارگیری    
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 انجام شده   داوری، وزن باتری، نیرو های دینامیکی و استاتیکی، و          )داشت حتی اگر باری روی تجهیزات نباشد      
  .توسط اپراتور

حداکثر تعیین شده در پالک     /ه حداقل   گستردر لیفتراک های الکتریکی فقط از باتری با وزنی در             4-4-3
  . شودمراجعه  برای اطالعات در مورد وزن باتری8-5-7ه بند ب. لیفتراک استفاده شود

 به جلو و عقـب مـورد        کج شدگی مقدار  .  توجه نماید  ،به شرایط خاص کارکرد   استفاده کننده باید      4-4-4
به عقب تحت شرایط خاص نظیرحرکت با بـار         کج شدگی   استفاده از حداکثر    . استفاده، به کاربرد بستگی دارد    

 تعیین می شـود، شـامل       6-7پایداری یک لیفتراک که با آزمایش مشخص شده در بند           . تدر پایین، مجاز اس   
  .زیاد در ارتفاع باال، یا عملکرد لیفتراک با بار خارج از مرکز زیاد نمی شودکج شدگی مالحظات برای 

 ذکـر   غیر از مـوارد ،برخی از استفاده کنندگان ممکن است تصمیم به پایه گذاری الزامات پایداری        4-4-5
 الزامات سخت تـر،     ولی بهتر است استفاده کننده در پایه گذاری       .  برای استفاده خود، بگیرند    6-7شده در بند    

  . را به عنوان الگو در نظر بگیرد6-7با همکاری سازنده، الزامات بند 
  حفاظ های ایمنی  4-5
  حفاظ های باالی سر  4-5-1
 سواره، شامل لیفتراک های با چیدمان منظم، باید مجهز بـه        و اپراتور  لیفتراک های با باالبری زیاد      4-5-1-1

  .، باشند ساخته شده 28-7که طبق بند یک حفاظ باالی سر 
یک حفاظ باالی سر با هدف محافظت از اپراتور در مقابل شیء در حال سقوط می باشد ولی نمی                     4-5-1-2

وان جـایگزین بـرای مراقبـت صـحیح در          بنـابر ایـن نبایـد بـه عنـ         . تواند در مقابل هر ضربه ای محافظت کند       
  .بارگیری، جابجایی، انبار کردن، و غیره منظور شود

تحت شرایط غیر متداول کارکردن، یک حفاظ قوی تر، یا بـا بازشـوهای کـوچکتر، ممکـن اسـت                      4-5-1-3
  .توسط استفاده کننده در همکاری با سازنده تعیین شود

  استثنا ئات  4-5-1-4
، ارتفـاع   می شـوند  ارتفاع کلی کاهش یافته لیفتراک      باعث محدود شدن    باالی سر،   وقتی موانع    4-5-1-4-1

 معمولی حفاظ باالی سر و فضای عمودی زیر حفاظ ممکن است کاهش یابد تا اجازه کار کـردن بـا حفـاظ را                      
  .بدهد

بـاالی   از لیفتراک بدون حفـاظ  مجاز استاستفاده کننده هرگاه تمامی شرایط زیر ارضاء شوند،    4-5-1-4-2
  :سر استفاده کند،

   یا کمتر، از سطح زمین محدود شود،mm 1825 جابجایی عمودی مکانیزم بلند کردن به 4-5-1-4-2-1
  :لیفتراک فقط در محلی کار کند که  4-5-1-4-2-2

، وقتی روی هـم چیـده        mm 3050 و باالی آن از   mm 1825 پایین باالترین ردیف بار نسبت به زمین از       -الف
  بیشتر نشود،می شوند، 

  جابجا شوند،) ترجیحاً به یکدیگر قفل شده، به شکل واحد، یا کانتینری( فقط بارهای پایدار -ب
    .محافظت در مقابل سقوط اشیاء از ردیف های چیده شده بلند کناری وجود داشته باشد-پ
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  پشت بند ادامه  4-5-2
بند عمودی که طبق بند     پشت  راک را به یک     ، استفاده کننده باید چنگک های لیفت      باشدخطرناک  اگر نوع بار    

  . ساخته شده، مجهز نماید7-27
  حفاظ های اطاقک اپراتور  4-5-3

اپراتور ایستاده، کنترل در انتها، راهرو باریک، حفاظ های بیشتر یا کمتر از آنچه در بنـد              با  برای لیفتراک های    
تغییرات با همکاری بـین  . د نیاز باشد مور، مشخص شده، ممکن است برای افزایش ایمنی      35-7 و   29-7های  

  .استفاده کننده و سازنده مشخص می شود
  جابجا کردن و انبار کردن سوخت  4-6
بایــد مطــابق اســتاندارد ) نظیــر بنــزین وگازوئیــل(انبــار کــردن و جابجــا کــردن ســوخت مــایع   4-6-1

ANSI/NFPA 505  30و  ANSI/NFPA باشد.  
 ANSI/NFPAت گاز های مایع شده نفتی باید مطابق استاندارد انبار کردن و جابجا کردن سوخ  4-6-2

  .باشد ANSI/NFPA  58و  505
   ذخیره ای در لیفتراک های الکتریکی هایتعویض و شارژ باتری  4-7
  .باشد  ANSI/NFPA 505 و دستورالعمل تعویض و شارژ باتری باید مطابق استاندارد وسایل  4-7-1
  .وصل شود چ شرایطی به اتصال لیفتراکاتصال شارژ نباید تحت هی  4-7-2
برای جلوگیری از تخریب وسایل یا جراحت پرسنل، وقتی اتصاالت در هر باتری تعویض می شود،                  4-7-3

  .به دستورالعمل سازنده مراجعه شود
  . وزن باتری مشخص شده در پالک می تواند باعث ناپایداری لیفتراک شودگسترهعدم تطابق با   4-7-4
  ای خطرناک محل ه  4-8
 ANSI/NFPA 505 خاص یا محـل طبـق اسـتاندارد    ی محیطشرایطتعیین طبقه بندی خطر در   4-8-1

  .جزء مسئولیت های استفاده کننده می باشد
  کننـد  لیفتراک های موتوری صنعتی که در محل های خطرناک کارکرده و از باتری استفاده مـی                 4-8-2

  . از نوع الزم طبق این استاندارد باشد تایید وANSI/NFPA 505باید طبق استاندارد 
 زیر ساخته   استاندارد های بر حسب نوع لیفتراک پیشنهاد شده و محل، لیفتراک تایید شده باید طبق یکی از                

  :شود
 UL 558 -الف
   UL 583 -ب
  . عالمت گذاری شودANSI/NFPA 505لیفتراک و محل استفاده باید طبق استاندارد   4-8-3
  راهرو و موانع  4-9
راهرو های دائمی، خیابان ها، پیاده روها، کف ها، و رمپ ها، باید با مدلی یا عالمتی تعریف شـوند             4-9-1

  .باشند   ANSI Z535.2که مطابق با استاندارد 
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تجهیزات، مواد، و امکانات ساخت به داخل محل عادی کارکرد           بیرون زدگی دائمی یا موقت بارها،       4-9-2
  . به وضوح و قابل تشخیص عالمت گذاری شده، یا به وضوح قابل رویت باشندباید با حفاظ محصور شده،

  روشنایی برای محل کارکرد  4-10
 ANSI/IES بهتر است در محل کـارکرد طبـق اسـتاندارد    ،روشنایی قابل کنترل با شدت مناسب  4-10-1

RP7   باشند.  
شرایط کارکرد تعیـین     که  هایی لمح در،  استفاده کننده مسئولیت تجهیز لیفتراک به روشنایی را         4-10-2

   .باید به عهده داشته باشدمی کنند، 
  کنترل گازهای سمی و بو ها  4-11
 اکسیژن موجود در فضای بسته را مصرف کرده و ممکن است خطرناک             ،موتورهای احتراق داخلی    4-11-1

  .جایگزین شودجدید باشد مگر آنکه اکسیژن 
، ده شـ  ایجادفضاهای بسته تهویه    در  باید ،اق داخلی استفاده می شود    موتور احتر وسایل با   تی از   قو  4-11-2

 American Conference ofتا یک هـوایی کـه میـزان آالینـده هـا در آن از مقـدار مـشخص شـده توسـط          
Governmental Industrial Hygienists "Threshold Limit Values of Airborne Contaminants."  

  . وجود دارد، نیز می شوداطاقک لیفتراک، وقتی اطاقک شامل هوای داخل این. ، حفظ شودیستبیشتر ن
سئواالت مربوط به درجه تمرکز و روش های نمونه گیری برای تعیین شرایط، بهتر است بـه یـک                     4-11-3

  . شودواگذارفرد متخصص 
  صدا  4-12

بهتر است در   . م  باشند  صدای محیط در محل کارکرد سهی     تولید  لیفتراک های موتوری صنعتی می توانند در        
  .قرا گیردتوجه مورد معرض صدا قرارگرفتن پرسنل در محل کار 

  )1ورق های پل(  بارگیریتخته های    4-13
مشخص کننده ظرفیت قابل حمل آنها،       عالمت   دارای بارگیری متحرک و موتوری باید       تخته های   4-13-1
  .اده شده فراتر رفتنباید از ظرفیت قابل حمل نشان د. باشند ،در معرض دیدو 
تخته های بارگیری متحرک باید در موقعیت محکـم شـوند، یـا بـا بـستن یـا مجهـز بـه وسـایل                           4-13-2

  .جلوگیری از لغزش شود
دستگیره و سایر وسایل مناسب، باید در تخته های بارگیری متحرک برای ایمنی در جابجا کردن،              4-13-3

  .دستگیره ها، برای جابجا کردن با چنگک باید فراهم شود یا در صورت امکان، حلقه های چنگک. فراهم شوند
تمامی تخته های بارگیری باید دارای سطحی با اصطکاک باال، طراحی شده برای کاهش احتمـال                  4-13-4

  . لغزیدن افراد یا لیفتراک، باشند
( نها را با سـکو      طراحی و نگهداری تمامی تخته های بارگیری باید امکان تماس زیاد یک انتهای آ               4-13-5

  .و انتهای دیگر را با کامیون، برای جلوگیری از لغزش یا تاب خوردن، فراهم کند) یا سکوی بارگیری

                                                 
  .توصیه های تخته بارگیری برای پل ورقی بکار می رود 1
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   ریلی هایلیفتراک ها و ماشین  4-14
وقتی لیفتراک موتوری صنعتی برای تخلیه و بارگیری کامیون یا تریلر جاده ای استفاده می شود،                  4-14-1

ر باید فعال بوده و از گوه زیر چرخ یا سایر وسایل مکانیکی مثبت بـرای جلـوگیری از                   ترمز های کامیون و تریل    
  .حرکت تصادفی کامیون و تریلر استفاده شود

. حرکت ماشین های ریلی در ضمن تخلیه و بارگیری باید فراهم شـود جلوگیری از    برای   تمهیدات  4-14-2
ناخته شده باید بـرای جلـوگیری از حرکـت ماشـین            نگهدارنده چرخ ها، ترمز دستی، یا سایر وسایل مثبت ش         

  .ریلی در ضمن تخلیه و بارگیری استفاده شود
اگر لیفتراک موتوری صنعتی برای تخلیه و بارگیری نیم تریلـری کـه بـه تراکتـور وصـل نیـست،                       4-14-3

  .است، مجاز  تکیه گاه برای جلوگیری از واژگون شدن یا فرورفتن گوشه، استفاده ازاستفاده می شود
  . شودیک فاصله امن از لبه شیب ها، سکو ها، و سایر سطوح کار مشابه حفظ   4-14-4
بـرای   مگر آنکه لیفتراک   ،داده شوند  با لیفتراک صنعتی حرکت      نبایدیا تریلرها   های ریلی   ماشین    4-14-5

  .شده باشدز یهتجطراحی و انجام این کار، بطور صحیح 
  وسایل هشدار دهنده  4-15
قابل کنترل توسط اپراتور و لیفتراک باید به یک شیپور، سوت، زنگ، یا سایر وسایل تولید صدا     هر    4-15-1

  .مجهز شود
 لیفتراک به سایر وسایل     به تجهیز  نیاز ،کار شرایطبر حسب   آیا   د که نکمی  استفاده کننده تعیین      4-15-2

  .می باشدیه و نگهداری این وسایل  مسئول ته او، وبوده) نظیر چراغ ها یا فلشر ها(  تولید صوت یا دیدنی
  جابجا کردن لیفتراک های صنعتی موتوری  4-16

وقتی از تجهیزات باالبری نظیر آسانسور ها، جرثقیل ها، قالب کشتی، غیره برای جابجا کردن یـک لیفتـراک                   
مـورد  موتوری صنعتی استفاده می شود، استفاده کننده باید مطمئن شود که از ظرفیت تجهیزات بلندکننـده                 

  .استفاده، فراتر نمی رود
  پرسنل باال رونده  4-17
از اگـر   .  برای باال بردن پرسنل طراحی شده انـد        ،فقط لیفتراک های با باالبری زیاد، اپراتور در باال          4-17-1

-4، استفاده شود، الزامات بنـد هـای         مصالحیک سکوی کار در لیفتراک های طراحی شده برای جابجا کردن            
  .برای محافظت پرسنل باید استفاده شود 3-17-4 و 17-2

هر زمان یک لیفتراک برای باال بردن پرسنل استفاده شود، تمهیدات زیر برای محافظـت پرسـنل                   4-17-2
  :باید انجام شود

   این استاندارد مطابقت داشته باشد،36-7با الزامات طراحی در بند  4-17-2-1
کرد در روی سکو در مقابل قسمت های متحرک لیفتراک           افراد در موقعیت عادی کار     ازمحافظت   4-17-2-2

  .که خطرناک هستند
، یا وسایل کاهش    طناب کمربند بدن با     ده ها، زنجیر ها، کابل ها،      ابزار نگهدارنده نظیر نر    از وجود  4-17-2-3

  .مطمئن شوید.از آنهاصحیح  استفاده  و،سرعت، غیره در محل خود
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بری در تمام مرحله بلند کردن، پر و خالی بدون مشکل کار کرده و            مطمئن شوید که مکانیزم باال     4-17-2-4
  .د دارند، عمل می کنندتمامی وسایل محدود کننده باالبری و بست ها، اگر وجو

  .ایجاد محافظت باالی سر چنانچه اشاره شد طبق شرایط کار الزامی است 4-17-2-5
رعت را کـه دارای تغییـر شـکل دائمـی، یـا             ، یا وسیله کاهش سـ     طناب بستن بدن  کمربند بدن،    4-17-2-6

  .خرابی است، تعویض کنید
شامل لیفتراک های با باالبری زیاد، اپراتور ایستاده        (هرگاه یک لیفتراک به سکوی کار مجهز شود           4-17-3

 باید رعایت شده وتهمیدات اضـافی زیـر بـرای محافظـت             2-17-4، تمهیدات مشخص شده در بند       )نمی شود 
  :دپرسنل رعایت شو

  .ایجاد شود  ،3-36-7 با الزامات طراحی بند ی مطابقسکوی 4-17-3-1
 یـا چنگـک وصـل        شده و سکو با اطمینان به سبد بار        استفادهابزار وصل کردن تجهیزات سکو      از   4-17-3-2

  .شود
 بـار برای باال بردن پرسنل استفاده می شود، سبد         نگهدارنده سکو،   چنگک   یا/ و   بارسبد  از  وقتی   4-17-3-3
   . تا از چرخش آنها به سمت باال جلوگیری شودشدهچنگک محکم  یا/و 
   در حالت شیب به کنار کار نکنید،–دکل عمودی بوده  4-17-3-4
  سکو افقی و در مرکز بوده، و بعد از بارگیری به جلو یا عقب کج نمی شود، 4-17-3-5
  .افقی داشته باشدلیفتراک پایه های محکم و  4-17-3-6
  . داده و ترمز پارک را فعال سازیدتمامی کنترل های حرکت را در حالت خنثی قرار 4-17-3-7
 یا سایر وسـایل عالمـت گـذاری کـرده تـا کـار               عالمت خطر قبل از باال بردن پرسنل، محل را با          4-17-3-8

  .ط پرسنل در ارتفاع را هشدار دهیدتوس
  . آنها باال و پایین آوریددرخواستپرسنل را به آرامی، با احتیاط، و فقط با  4-17-3-9
  . موانع باالی سر و سیم برق باشیدمراقب 4-17-3-10
  .، بجز آنهایی که استفاده می شونددست ها و پاهای خود را از کنترل ها دور نگه داشته 4-17-3-11
یا سکو را فقط برای تنظیم کوچک موقعیت طولی، و          /وقتی پرسنل در سکو هستند، لیفتراک و         4-17-3-12
   .درخواست آنها به آرامی حرکت دهیدقط با ف

 هستند، مطمئن شـوید کـه دوار بـا وسـایل             دورانی در لیفتراک هایی که مجهز به قسمت های        4-17-3-13
  . آنها جلوگیری کندمکانیکی بسته شده تا از حرکت

قعیـت کـار    وقتـی اپراتـور در مو     . باشـد برای کنترل لیفتراک یک اپراتور آموزش دیده در محل           4-17-3-14
  .را فعال کرده و چرخ ها را ببندیدنیست، ترمز پارک 

وزن ترکیب سکو، بار، و پرسنل از نصف ظرفیت مشخص شده در پالک لیفتراکی کـه سـکو در                    4-17-3-15
  آن استفاده می شود بیشتر نشود،

ره، در روی   استفاده ار نرده، چـوب دسـتی، نردبـان، غیـ          . پرسنل باید روی کف سکو قرار گیرند       4-17-3-16
  سکو برای اضافه کردن قابلیت دسترسی یا ارتفاع ممنوع است،

  .ندپرسنل و تجهیزات در سکو از فضای موجود بیشتر نشو 17 -4-17-3
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برای سوار یا پیاده شـدن از هـیچ   .  سکو یا کف را پایین آورید،برای سوار یا پیاده شدن پرسنل   4-17-3-18
  .قسمت لیفتراک باال نروید

  زیابی اپراتورار  4-18
اپراتـور  . باشـند لیفتـراک صـنعتی موتـوری       باید مجاز به کار با یـک         آموزش دیده و صاحب اختیار       فقط افراد 

 بینایی، شنوایی، فیزیکی، و روانی تایید شده تا بتواند بـا اطمینـان      قدرت باید از نظر     لیفتراک صنعتی موتوری  
  .،کار کند 4ش  و تمامی قسمت های مرتبط بخ19-4وسایل طبق بند با 
  آموزش اپراتور  4-19
افرادی که برای کار با لیفتراک موتوری صنعتی آموزش ندیده اند، ممکن است بـا یـک لیفتـراک                     4-19-1

ایـن آمـوزش بایـد در محلـی دور از سـایر           . فقط با هدف آموزش و فقط تحت نظارت مستقیم مربی کار کنند           
  .لیفتراک ها، موانع، و افراد پیاده انجام شود

برنامه آموزش اپراتور باید شامل سیاست های استفاده کننده برای مکانی که هنرجو بـا لیفتـراک                   4-19-2
برنامـه  . کار خواهد کرد، شرایط کار برای آن مکان، و نوع خاص لیفتراکی که هنرجو کار خواهـد کـرد، باشـد                    

  .ارائه شودآموزش باید برای تمام اپراتورهای جدید، بدون توجه به تجربه قبلی آنها 
  :برنامه آموزش باید هنرجو را از موارد زیر آگاه سازد  4-19-3
استفاده ایمن از لیفتراک موتوری صنعتی با انجام دستورالعمل هـای داده             ،مسئولیت اصلی اپراتور   4-19-3-1

  شده در برنامه آموزش است،
  :می تواند باعثاستفاده غیر ایمن یا غیر صحیح از یک لیفتراک موتوری صنعتی  4-19-3-2
  مرگ یا جراحت شدید به اپراتور یا سایرین 4-19-3-2-1
  .صدمه به لیفتراک موتوری صنعتی یا سایر اموال 4-19-3-2-2
برنامه آموزش باید بر اسـتفاده ایمـن و صـحیح تاکیـد کـرده تـا از صـدمه بـه اپراتـور و دیگـران                         4-19-4

  :مل موارد زیر باشدجلوگیری و از خرابی اموال ممانعت شود، و باید شا
  :اصول لیفتراک موتوری صنعتی که هنرجو کار خواهد کرد، شامل 4-19-4-1
  موتوری صنعتی، شامل تفاوت بین لیفتراک ها در محل کار،) های( مشخصات لیفتراک 4-19-4-1-1
  شباهت ها و اختالفات با اتومبیل، 4-19-4-1-2
حمل، هشدار ها، و دستورالعمل های ضمیمه شده        ل   اطالعات پالک، شامل ظرفیت قاب     اهمیت 4-19-4-1-3

  به لیفتراک،
دستورالعمل و هشدار کار با لیفتراک در کتابچه کـارکرد لیفتـراک، و دسـتورالعمل بازرسـی و                   4-19-4-1-4

  نگهداری که توسط اپراتور انجام شود،
  نوع و مشخصات قدرت رانش،، 4-19-4-1-5
  روش هدایت، 4-19-4-1-6
   و مشخصات ترمز، با و بدون بار،روش 4-19-4-1-7
  دید، با و بدون بار، عقب و جلو، 4-19-4-1-8
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  ظرفیت جابجا کردن بار، مرکز بار و وزن، 4-19-4-1-9
  مشخصات پایداری با و بدون بار، با و بدون تجهیزات، 4-19-4-1-10
  محل کنترل، وظیفه، روش کارکرد، تشخیص عالئم، 4-19-4-1-11
   جابجا کردن بار، چنگک ها، تجهیزات،قابلیت 4-19-4-1-12
  سوختگیری و شارژ باتری، 4-19-4-1-13
  حفاظ ها و ابزار محافظتی برای نوع خاص لیفتراک، 4-19-4-1-14
  سایر مشخصات نوع خاص لیفتراک صنعتی، 4-19-4-1-15
  :محیط کارکردن و تاثیر آن بر کارکرد لیفتراک، شامل 4-19-4-2
  .زمین شامل شرایط موقتیشرایط کف یا  4-19-4-2-1
  .رمپ ها، و شیب ها، با و بدون بار 4-19-4-2-2
  .تخته بارگیریتریلر ها، ماشین ریلی، و  4-19-4-2-3
  .امکانات سوختگیری و شارژ باتری 4-19-4-2-4
 در محل هایی که به علت احتمـال آتـش یـا انفجـار،               "طبقه بندی "استفاده از لیفتراک های      4-19-4-2-5

  .ان محل خطرناک طبقه بندی شده اندبه عنو  ANSI/NFPA 505ندارد طبق استا
و سایر محل هـای بـا محـدودیت         راهرو های باریک، در ها، سیم های باالی سر، و لوله کشی              4-19-4-2-6

  .فاصله
در محل هایی که لیفتراک ممکن است در نزدیکی سایر لیفتراک های موتوری صنعتی ، سایر            4-19-4-2-7

  .یه، یا افراد پیاده کار کندلوسایل نف
  . استفاده و ظرفیت آسانسورها4-19-4-2-8
  .سکو یا لبه سطح اصالح شدهکارکرد در نزدیکی لبه  4-19-4-2-9
  .و خطر ها که ممکن است مواجه گرددسایر شرایط کارکرد خاص  4-19-4-2-10
  :کارکردن با لیفتراک موتوری صنعتی شامل 4-19-4-3
 مناسب قبل از شروع شیفت کاری و روش تایید شده برای از سـرویس خـارج کـردن                 بازرسی   4-19-4-3-1

  .لیفتراکی که به تعمیر نیاز دارد
  .کج کردنبلند کردن، پایین آوردن، برداشتن، چیدن، :تکنیک های جابجا کردن بار 4-19-4-3-2
  .رکت کردن، با و بدون بار، پیچ هاح 4-19-4-3-3
  .ن و خاموش کردن روش های پارک کرد4-19-4-3-4
  .سایر شرایط کارکرد خاص برای کاربرد خاص 4-19-4-3-5
  : ایمن کار، شاملطرز اجرایقوانین و 4-19-4-4
  .نکات ایمنی کار دارد که اشاره به قوانین و 4-5 الی 1-5مطالب این استاندارد در بند  4-19-4-4-1
  .راقبت از لیفتراک دارداشاره به م که 5-5مطالب این استاندارد در بند  4-19-4-4-2
سایر قوانین، مقررات، یا نکات مشخص شده توسط کارفرما در محلـی کـه لیفتـراک موتـوری               4-19-4-4-3

  .صنعتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت
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  :آموزش عملی کارکردن، شامل 4-19-4-5
ل هایی که از سـایر      در صورت امکان، تمرین کارکردن با لیفتراک موتوری صنعتی باید در مح            4-19-4-5-1

  فعالیت های کاری و پرسنل دور است، انجام شود،
  تمرین دور زدن باید تحت نظارت مربی انجام شود، 4-19-4-5-2
آموزش عملی باید شامل کارکرد واقعی یا عملکرد شبیه سازی شده از تمـامی وظـایف نظیـر                   4-19-4-5-3

 شروع به کارکردن، و سایر فعالیت ها تحت شـرایطی  جابجا کردن بار، مانور دادن، حرکت کردن، توقف کردن، 
  .که در استفاده از لیفتراک با آن مواجه می شود، باشد

  آموزش، تربیت مجدد، و تقویت  4-19-5
توسط کارفرما برای ارزیابی مهارت و دانـش         یو عمل یا کتبی   /شفاهی و   امتحان   در ضمن آموزش،   4-19-5-1

رد را بـرای چنـین      /کارفرما بایـد یـک معیـار قبـول          . استاندارد انجام می شود   اپراتور در تطابق با الزامات این       
کارفرما ممکن است اختیار برگزاری این امتحانات را به دیگـران واگـذار کنـد،               . امتحان هایی پایه گذاری کند    

  .دنسوابق مناسب باید نگهداری شو. ولی باید مسئولیت امتحان را داشته باشد
هیزات جدید استفاده می شود، یا تجهیزات موجود اصـالح شـده، شـرایط کـارکردن                هرگاه از تج   4-19-5-2

  .اپراتور مجدداً آموزش داده شود نیست، بایدتغییر یافته، یا کار یک اپراتور رضایت بخش 
تاکید به استفاده ایمن از لیفتراک موتوری صنعتی طبق مـوارد ایـن   استفاده کننده باید مسئول،      4-19-5-3

  . باشداستاندارد
اطالعات در مورد آموزش اپراتور از منابعی مثل سازندگان لیفتراک های موتـوری صـنعتی، بنگـاه هـای دولتـی در                       –یادآوری  

ارتباط با ایمنی کارگران، سازمان های تجاری استفاده کننـدگان از لیفتـراک هـای موتـوری صـنعتی، سـازمان هـای دولتـی و                       
   بدست می آیدخصوصی، و مشاوران ایمنی

    ایمننکات و قوانین کارکرد  5
  مسئولیت اپراتور  5-1
  . ایمنی در کار می باشداپراتور مسئول  5-1-1
اپراتور باید عادت به عملکرد ایمن را تمرین کرده و همچنـین نـسبت بـه  شـرایط خطرنـاک بـه                         5-1-2

  .منظور حفظ خود و دیگر پرسنل، لیفتراک و مصالح دیگر هشیار باشد
 کنترل و دستگاه ها قبل از کارکرد با لیفتراک آشنا          هاید با کارکرد و وظیفه تمامی ابزار      اپراتور بای   5-1-3

  .باشد
قبل از کارکرد با هر لیفتراک، اپراتور لیفتراک باید دستورالعمل کارکرد کامیون خاص مـورد نظـر                   5-1-4

  . مطابقت داشته باشند5-5 تا 2-5را خوانده وبا آن آشنا باشد و آنها باید با نکات ایمنی در بند های 
قبل از کارکرد با هر لیفتراکی، اپراتور باید با شرایط کارکرد غیر متداول که نکات ایمنی اضافی یا                    5-1-5

  .دستور خاص کارکرد را نیاز دارد، آشنا باشد
  کلیات  5-2
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  :قبل از شروع به کار لیفتراک باید  5-2-1
  در موقعیت کارکردن باشد،  5-2-1-1
  دادن کنترل های جهت در حالت خنثی،قرار  5-2-1-2
آزاد ساختن کالچ در لیفتراک های با دنده دستی، یا ترمز کردن در لیفتراک های با دنده خودکار                    5-2-1-3

  و لیفتراک های الکتریکی،
  .روشن کردن موتور یا برگرداندن سوییچ به قسمت روشن در لیفتراک های الکتریکی  5-2-1-4
 نکرده و یا خود و یـا برخـی از           را روشن  لیفتراکحل مشخص شده برای اپراتور،      حلی غیر از م   از م   5-2-2

  .آن را مورد استفاده قرار ندهید وظایف یا تجهیزات
هـیچ قـسمتی از بـدن نبایـد      .دست ها و پا باید داخل محل مشخص شده یا اطاقک اپراتور باشـد               5-2-3

  .خارج از اطاقک اپراتور باشد
  . بدن را داخل سازه دکل یا بین دکل و لیفتراک قرار ندهیدهرگز هیچ قسمتی از  5-2-4
  .هرگز هیچ قسمتی از بدن را داخل مکانیزم دسترسی لیفتراک یا سایر تجهیزات قرار ندهید  5-2-5
. درک محدودیت های لیفتراک و کار با لیفتراک در حالت ایمن به منظور صدمه نزدن به پرسـنل                   5-2-6

  : که باید.عایت شودرافراد پیاده ایمنی همیشه 
  . ایستاده نرانیدءهرگز لیفتراک را تا نزدیکی فردی که در جلوی شی  5-2-6-1
  .یستاده انده پرسنل دور از ناحیه دور زدن اقبل از دور زدن مطمئن شوید ک  5-2-6-2
افـراد پیـاده    یادگیری مراقبت خاص در محل راهرو های متقاطع، در ها، و سایر محل هـایی کـه                    5-2-6-3

  .ممکن است وارد مسیر حرکت لیفتراک شوند
  .، چه خالی یا پر بایستد یا عبور کنده لیفتراکاجازه ندهید هیچ کس در قسمت باال آمد  5-2-7
ایـستادن  محل امـن  یک اجازه ندهید که مسافرین سوار لیفتراک موتوری صنعتی شوند مگر آنکه          5-2-8

   .توسط سازنده فراهم شده باشد
 از  m 8 ک موتوری صنعتی با اپراتور محسوب می شود هر گاه اپراتور در فاصله کمتر از              یک لیفترا   5-2-9

  .قرار داردر معرض دید او لیفتراک دآن قرار داشته، که 
یک لیفتراک موتوری صنعتی بدون اپراتور محسوب می شود، وقتی که اپراتور در فاصـله بـیش از                    5-2-10
m 8  راترک کـرده و     ، یا هر زمان که اپراتور لیفتراک      قرار دارد رض دید او     هنوز در مع   هر چند که  ،   قرار داشته

  .در معرض دید او قرار ندارددیگر 
5-2-11    
  :قبل از ترک موقعیت اپراتور  5-2-11-1
  لیفتراک را به حالت توقف کامل در آورید، 5-2-11-1-1
  کنترل های جهتی را به حالت خنثی قرار دهید، 5-2-11-1-2
   را فعال کنید،پارکرمز ت 5-2-11-1-3
  وسیله نگهداری بار را کامالً پایین آورده، مگر آنکه روی سکوی مرتفع نگه داشته شود، 5-2-11-1-4
  :وقتی لیفتراک بدون اپراتور رها می شود 5-2-11-2
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  .دن موتور یا خاموش کردن کنترل هاخاموش کر 5-2-11-2-1
  .ف شده، چرخ ها قفل شوند دار متوقاگر لیفتراک روی سطح شیب 5-2-11-2-2
  .وسیله نگهداری بار را کامالً پایین آورید 5-2-11-2-3
هـای ریلـی    ماشین  . یک فاصله امن از لبه شیب ها، سکو ها، و سایر سطوح کار مشابه حفظ کنید                 5-2-12

  . را با لیفتراک صنعتی حرکت ندهید
اک اسـتفاده نکنیـد، مگـر آنکـه لیفتـراک        برای بکارانداختن یا بستن درهای ماشین ریلی از لیفتر          5-2-13

مجهز به وسیله ای که برای بکارانداختن یا بستن درهای ماشین ریلی طراحـی شـده،  باشـد و اپراتـور بـرای                        
  .استفاده از آن آموزش دیده باشد

طراحی وسیله بازکردن در، نیاز به حرکت لیفتراک به موازات ماشین ریلی، با نیروی وارده بـه مـوازات جهـت                    
یـا لیفتـراک هنگـام  درگیـر شـدن وسـیله             /بهتر است مراقبت شود تا از خرابی در ها و           . حرکت در می باشد   

کـل عملیـات بازشـدن در،    . بازکردن در، با در ماشین ریلی توسط نیروی ضربه شدید، جلوگیری به عمل آیـد          
باید همواره در مـوقعیتی قـرار        آزاد کردن پین قفل در، لیفتراک        هنگام. رض دید کامل اپراتور باشد    باید در مع  
هر زمان که یک در ماشین ریلی بـه نیـروی غیـر عـادی بـرای                 . را تهدید نکند  ناظر عملیات   خطری  گیرد که   

  .بازشدن نیاز دارد، اپراتور باید شرایط را به ناظر خود یا مطابق دستورالعمل گزارش دهد
کامیون یا تریلر جاده ای استفاده می شود،        وقتی لیفتراک موتوری صنعتی برای تخلیه و بارگیری           5-2-14

ترمز های کامیون و تریلر باید فعال بوده و از گوه زیر چرخ یا سایر وسایل مکانیکی مثبت بـرای جلـوگیری از                       
  .حرکت تصادفی کامیون و تریلر استفاده شود

ست، استفاده می شـود  اگر لیفتراک موتوری صنعتی برای تخلیه و بارگیری نیم تریلری که به تراکتور وصل نی       
  .مجاز است برای جلوگیری از واژگون شدن یا فرورفتن گوشه استفاده از تکیه گاه

. حرکت ماشین های ریلی در ضمن تخلیه و بارگیری باید فراهم شـود  جلوگیری از     برای تمهیدات  5-2-15
ری از حرکـت ماشـین      نگهدارنده چرخ ها، ترمز دستی، یا سایر وسایل مثبت شناخته شده باید بـرای جلـوگی               

  .ریلی در ضمن تخلیه و بارگیری استفاده شود
باید مراقبت شود تا با تجهیزات باالی سر نظیر چراغ ها، سیم ها، لولـه هـا، سیـستم قطـره ای، و                         5-2-16

  .برخورد نشود غیره
بـه عنـوان   یک حفاظ باالی سر باید برای تمامی لیفتراک های با باالبری زیـاد و اپراتـور ایـستاده                    5-2-17

  :، باید استفاده شود مگر آنکه تمامی شرایط زیر ارضاء شوده سقوط کنندشیء در مقابل حفاظ
  .یا کمتر محدود شود mm 1825 حرکت عمودی مکانیزم باالبری نسبت به زمین به 5-2-17-1
  :لیفتراک فقط در محلی کار می کند که 5-2-17-2
ـ   5-2-17-2-1 بیـشتر   mm 3050  و بـاالی آن از mm  1825 ه زمـین از پایین باالترین ردیف بار نـسبت ب

  .نباشد
  .شکل واحد، یا کانتینری جابجا شودفقط بارهای پایدار، ترجیحاً به یکدیگر قفل شده، به  5-2-17-2-2
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یک . باشدوجود داشته   محافظت در مقابل سقوط اشیاء از ردیف های چیده شده بلند کناری              5-2-17-2-3
 در حال سقوط می باشد ولی نمی تواند در مقابل هر ضـربه              شیءنوان محافظ در مقابل      به ع  ،حفاظ باالی سر  

  .نباید به عنوان جایگزین برای مراقبت مناسب و صحیح درجابجا کردن بار منظور شود. ای محافظت کند
  . تا مشخص گردد در کجا می تواند کار کندشدهلیفتراک عالمت گذاری  5-2-17-3
اسـتفاده  برای جلوگیری از افتادن بار یا قسمتی از آن بـه طـرف اپراتـور                باید   بند پشتادامه یک     5-2-18

  .شود
در مکان هایی که به عنوان محل خطر طبقه بندی شده، فقط از لیفتراک های تایید شـده بـرای                      5-2-19

  .چنین محلی استفاده شود
ات می شود را به ناظر یا طبق        گزارش تمامی حوادثی که مربوط به پرسنل، ساختمان ها، و تجهیز            5-2-20

  .مشخصات ارائه دهید
  .چیزی را به لیفتراک اضافه، یا در آن اصالح نکنید  5-2-21
  .راه دسترسی به خروج اضطراری، راه پله، یا تجهیزات اطفاء حریق را مسدود نکنید  5-2-22
  .ه باشندسوار/سوار لیفتراک های موتوری دستی نباید شد، مگر آنکه از نوع دستی   5-2-23
دارد بـرای بـاال     را   یـا چنگـک       سبد بار  هرگاه یک لیفتراک بدون کنترل ها که قابلیت باال رفتن با            5-2-24

  :بردن پرسنل استفاده شود
 و سکو با اطمینان به سبد بار یا چنگک وصـل       شده استفادهیل وصل کردن تجهیزات سکو      اوساز   5-2-24-1

  .می شود
م باالبری در تمام مرحله بلند کردن، چه پر و چه خـالی بـدون مـشکل                 مطمئن شوید که مکانیز    5-2-24-2

  .ها، اگر وجود دارند، عمل می کنندکار کرده و تمامی وسایل محدود کننده باالبری و بست 
  . در حالت شیب به کنار کار نکنید–دکل عمودی بوده  5-2-24-3
  .و یا عقب کج نمی شودارگیری به جلسکو افقی و در مرکز بوده، و بعد از ب 5-2-24-4
  .افقی داشته باشدلیفتراک پایه های محکم و  5-2-24-5
  .تمامی کنترل های حرکت را در حالت خنثی قرار داده و ترمز پارک را فعال سازید 5-2-24-6
 عالمت گـذاری کـرده تـا کـار          ، یا سایر وسایل   عالئم احتیاط قبل از باال بردن پرسنل، محل را با          5-2-24-7

  .سنل در ارتفاع را هشدار دهیدط پرتوس
  .درخواست آنها باال و پایین آوریدپرسنل را به آرامی، با احتیاط، و فقط با  5-2-24-8
  .الی سر و سیم برق باشیدمراقب موانع با 5-2-24-9
  .، بجز آنهایی که استفاده می شونددست ها و پاهای خود را از کنترل ها دور نگه داشته 5-2-24-10
یا سکو را فقط برای تنظیم کوچک موقعیت طـولی، و  /وقتی پرسنل در سکو هستند، لیفتراک و   5-2-24-11

  .رخواست آنها به آرامی حرکت دهیدفقط با د
 هستند، مطمئن شـوید کـه دوار بـا وسـایل             دورانی در لیفتراک هایی که مجهز به قسمت های        5-2-24-12

  .بسته شده تا از حرکت جلوگیری کندمکانیکی 
  .را فعال کرده و چرخ ها را ببندیدوقتی در موقعیت کار نیستید، ترمز پارک  5-2-24-13
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وزن ترکیب سکو، بار، و پرسنل از نصف ظرفیت مشخص شده در پالک لیفتراکی کـه سـکو در                    5-2-24-13
  .ه می شود بیشتر نشودآن استفاد

 دسـتی، نردبـان، غیـره، در روی         استفاده ار نرده، چـوب    . پرسنل باید روی کف سکو قرار گیرند       5-2-24-13
  .بلیت دسترسی یا ارتفاع ممنوع استسکو برای اضافه کردن قا

  .در سکو از فضای موجود بیشتر نشودپرسنل و تجهیزات  5-2-24-13
 از هـیچ  برای سـوار یـا پیـاده شـدن    . برای سوار یا پیاده شدن پرسنل سکو یا کف را پایین آورید          5-2-24-1

  .ویدقسمت لیفتراک باال نر
  حرکت کردن  5-3
در شـرایط   . توجـه داشـته باشـید      به تمام مقررات راهنمایی شامل حدود سرعت مجاز در کارخانه           5-3-1

یک فاصـله امـن را       ، بر اساس سرعت حرکت، از لیفتراک جلویی       . عادی ترافیک، از سمت راست حرکت کنید      
  .و همواره لیفتراک را تحت کنترل داشته باشید: رعایت کرده

سمت راست مسیر را برای افراد پیاده و خودرو هـای اورژانـس نظیـر آمبـوالنس و ماشـین آتـش                        5-3-2
  .نشانی خالی کنید

  .از سایر لیفتراک ها در تقاطع ها، نقاط کور، یا سایر محل های خطرناک سبقت نگیرید  5-3-3
ار دهنده صـوتی  در راهرو های متقاطع و سایر محل های خطرناک سرعت را کم و به وسایل هشد        5-3-4

  .گوش دهید
 لیفتراک را در فاصـله ای کمتـر از        . زاویه عبور کنید  یک  از کامیون ریلی با     هر جا که ممکن است        5-3-5
m 2از نزدیکترین ریل کامیون ریلی پارک نکنید .  
دیـده و فاصـله ایمـن را        را  یک دید واضح از مسیر حرکت داشته و سایر وسایل متحرک، پرسـنل                5-3-6

  . نیدرعایت ک
  . عقب حرکت کنیدسمتاگر بار حمل شونده مانع دید جلو می شود، با بار در  5-3-7
  . باال و پایین روید1شیب ها را آهسته و با احتیاط  5-3-8
 به را باال یا پایین می روید، لیفتراک های اپراتور ایستاده باید در حالت بار                5 % بیش از  وقتی شیب   5-3-8-1

  د،باالی شیب حرکت کننسمت 
می شیب ها بهتر است در حالت وسـیله نگهـداری بـار در پـایین شـیب                  اتخلیه لیفتراک ها در تم     5-3-8-2

  انجام شود،
در تمامی شیب ها بار و وسیله نگهداری بار باید به عقب کج شوند، در صورت امکـان، و فقـط بـه                        5-3-8-3

  اندازه فاصله گرفتن از جاده باال آورده شدند،
دن، در صورت امکان، پرهیز کرده و نهایـت احتیـاط را در روی شـیب هـا، رمـپ هـا، یـا                      از دور ز   5-3-8-4

  .به باال وپایین حرکت کنیدمستقیم موالً مع:  بکار ببریدسرازیری ها

                                                 
برای روش های کارکردن توصیه شده . یب دار مناسب نیستندلیفتراک های با باالبری زیاد و چیدمان منظم معموالً برای کار در سطح ش 1

 /به دستورالعمل سازنده برای کارکردن مراجعه کنید



  16

  .به حالت ایمن را بدهد، کار کنیدلیفتراک با سرعتی که اجازه توقف با در تمامی شرایط حرکت،   5-3-9
بـار  . کج شود  پشت   ار به ، ب در صورت امکان  بار در پایین،    موقعیت  اری بار یا    حرکت با وسیله نگهد     5-3-10

 بار یا وسیله نگهداری بار در باال       در حالت این شامل لیفتراک هایی که معموالً     . را جز هنگام چیدن، باال نیاورید     
  . نمی شود، کار می کنند

رکت را به آرامی انجام دهیـد تـا         شروع کردن، متوقف کردن، دور زدن، یا برعکس کردن جهت ح            5-3-11
  .یا چپ شدن لیفتراک نشود/باعث جابجا شدن بار و 

  .شوخی یا شیرین کاری نکنید هنگام کار  5-3-12
  .سرعت را در سطوح مرطوب یا لغزنده کاهش دهید  5-3-13
. ، مطمئن شوید که بطور مناسب محکم شده اسـت         ورقی  یا پل  بارگیریقبل از حرکت روی تخته        5-3-14

  .حمل آن فراتر نرویدورقی برانید و هرگز از ظرفیت قابل  بارگیری یا پلبا احتیاط و آهسته بر روی تخته 
از . لیفتراک را داخل هیچ آسانسوری نرانید، مگـر آنکـه بطـور خـاص اجـازه آن را داشـته باشـید                       5-3-15

نکـه کـابین آسانـسور بـه سـطح          به آرامی به آسانسور نزدیک شـوید، و بعـد از آ           . ظرفیت آسانسور فراتر نروید   
در داخل آسانسور، کنترل ها را به حالت خنثی قرار داده، موتور را خـاموش              . مناسب رسید، با دقت وارد شوید     

پیشنهاد می شود که سایر پرسنل قبل از ورود لیفتراک یا خروج آن، آسانسور              . کرده، و ترمز ها را فعال سازید      
  .را ترک کنند

  .شیای سست در روی سطح جاده پرهیز کنیداز حرکت روی ا  5-3-16
بجـز  . به آرامی دور بزنید   .  سرعت را به سطح متناسب با شرایط کار کاهش دهید          دور زدن، هنگام    5-3-17

  .مانور در سرعت خیلی کم، کنترل هدایت را به آرامی و یکنواخت بچرخانید
بری زیاد با اپراتور نشسته، ثابت نیـاز بـه          کارکرد لیفتراک های با وزنه تعادل، کنترل مرکزی، باباال          5-3-18

  :مالحظات خاص ایمنی، به شرح زیر دارد
یک لیفتراک صنعتی، با بار یا بدون بار، اگر اپراتور نتواند سرعت را به مقدار مطمئن قبـل از دور                     5-3-18-1

ور دور زدن   عالئمی که نشان دهنده سرعت باالی لیفتراک در مـان         . ممکن است واژگون شود    زدن کاهش دهد  
  :است، شامل

  .سر خوردن الستیک ها 5-3-18-1-1
  .عرضی لیفتراکحرکت  5-3-18-1-2
  .بلند شدن چرخ 5-3-18-1-3
  .نیاز به نگه داشتن محکم چرخ فرمان برای جلوگیری از سرخوردن از روی صندلی 5-3-18-1-4
  :ا افزایش می یابداحتمال چپ شدن عرضی تحت هر کدام از شرایط زیر، یا ترکیب آنه 5-3-18-2
  بارگیری بیش از حد، 5-3-18-2-1
  حرکت با بار در ارتفاع، 5-3-18-2-2
  ترمز و شتاب در ضمن دور زدن، 5-3-18-2-3
   به عقب یا موقعیت خارج از مرکز بار،کج کردن 5-3-18-2-4
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  حرکت در روی یک سطح غیر هموار، 5-3-18-2-5
  حرکت با سرعت زیاد، 5-3-18-2-6
اژگون شدن به جلو و احتمال آن تحت هر کدام از شرایط زیر، یا ترکیب آنها می تواند افـزایش           و 5-3-18-3

  :می یابد
  بارگیری بیش از حد، 5-3-18-3-1
  یا در ارتفاع،/ از جلو و ه شدکجحرکت با بار  5-3-18-3-2
  ترمز شدید در ضمن حرکت به جلو، 5-3-18-3-3
  .بشتاب ناگهانی در حرکت به عق 5-3-18-3-4
اپراتـور بهتـر اسـت      . اپراتور باید کنـار لیفتـراک بمانـد        اگر چپ شدن به عرض یا طول رخ دهد،         5-3-18-4

  . محکم نگه داشته و از نقطه برخورد عقب رود
اپراتـور  . اپراتور بهتر است کنار لیفتراک بماند اگر آن از روی سکوی بارگیری یا رمپ افتاده باشد     5-3-18-5

  . اشته و از نقطه برخورد عقب رودبهتر است محکم نگه د
، یا سایر شرایط کار غیر عادی وجـود دارد، اسـتفاده کننـده              از طرف محیط  اگر یک خطر شدید      5-3-18-6

پایـه گـذاری    یا اضافی و دستورالعمل مناسب کارکردن برای شرایط را          / است تمهیدات ایمنی متفاوت و       مجاز
  .کند

محافظت اپراتـور در حالـت واژگـون        .  یا سیستم، باید استفاده شود     یک ابزار فعال محافظت اپراتور      5-3-19
ممکن است از تمام جراحات شدن، برای کاهش خطر گیر کردن سر و پا، بین لیفتراک و زمین می باشد، ولی              

-3-5ولی، مراحل اشاره شده در بند های        . ) مراجعه شود  2-2-7به بند   ( اپراتور نتواند جلوگیری کند      وارده به 
  . بهتر است رعایت شود5-18-3-5و  18-4

  :تی نیاز به مالحظات خاص ایمنی به شرح زیر داردسکارکرد با لیفتراک های موتوری د  5-3-20
  .هرگز با دست های چرب کار نکنید 5-3-20-1
  .مراقبت از پا توصیه می شود 5-3-20-2
  .سوار لیفتراک نشوید 5-3-20-3
  .از قاب لیفتراک نگه داریدرا دور در ضمن کارکرد پا ها  5-3-20-4
  .مراقبت شده دسته کنترل قرار دهیدهمواره دست ها و انگشتان را در داخل محل  5-3-20-5
  .، هشیار باشیدبه علت شرایط هدایت) انتهای بار به سمت جلو(در حرکت به عقب  5-3-20-6
  .و باشید با انتهای بار به سمت جلمراقب تاب خوردن آخر حرکت در دور زدن 5-3-20-7
  .ه دارندچرخ های تحت بار تمایل به برش گوش. هنگام پیچیدن به داخل راهرو مراقب باشید 5-3-20-8
  ).km/h 6/5 تقریباً(پیاده حرکت نکنید افراد هرگز با سرعتی بیش از سرعت عادی  5-3-20-9
ا روی دسته کنترل قرار دست روقتی که با انتهای بار به سمت جلو کار می کنید، همواره هر دو      5-3-20-10

  .دهید
همواره با یک دست روی دسته کنترل، کار کنید، و اگـر ممکـن اسـت، وقتـی بـه سـمت جلـو                         5-3-20-11

  .ر جلو و در کنار زبانه راه روید ، د)انتهای بار در پشت(حرکت می کنید 
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  .سور یا سایر محل های محدود شویدبا انتهای بار در جلو وارد آسان 5-3-20-12
 دیـد را محـدود مـی         جلوی اگر بار . ار به سمت پایین شیب، کار کنید      روی شیب ها با انتهای ب      5-3-20-13

سمت بـاالی شـیب حرکـت کنیـد، بـا           به   با بار    ،، به پایین شیب   بار است برای بستن   پشت بند   کند، یا نیاز به     
  .11-20-3-5 بند طبقاپراتور در موقعیت کنار 

 لغزشـی  فتراک با باالبری کم و چیدمان منظم با مشخصات یک سیستم      هنگام کار کردن با یک لی       5-3-21
  : درگیر، اپراتور باید تمهیدات زیر را انجام دهد) مراجعه شود5-22-7به بند (

  از سیستم لغرشی فقط در سطح افقی عاری از زباله باید استفاده شود، 5-3-21-1
  طع راهرو را بدهد،سیستم لغزشی نباید اجازه لغزش لیفتراک به تقا 5-3-21-2
  سیستم لغزشی در پیاده رو ها نباید استفاده شود، 5-3-21-3
  .باید مراقبت شود تا در امتداد کناری لیفتراک راه رفت و نه مسیر لغزش لیفتراک را قطع کرد 5-3-21-4
  بارگیری  5-4
  . مطمئن بسته شده را جابجا کنیدفقط بارهای پایدار یا   5-4-1
ی خارج از مرکز را، که نمی تواننـد در مرکـز قـرار گیرنـد جابجـا مـی کنیـد احتیـاط             وقتی بارها   5-4-1-1

  بیشتری الزم است، 
  بارهایی که در حد ظرفیت لیفتراک است را جابجا کنید،  5-4-1-2
جابجا کردن بارهای با ابعادی بزرگتر از بار استفاده شده برای تعیین ظرفیـت لیفتـراک، احتیـاط                    5-4-1-3

  پایداری و قابلیت مانور ممکن است کاهش یابد،. داردبیشتری الزم 
 اطاقـک بارها را فقط با وسیله نگهداری بار جابجا کنید و بار هـا یـا وسـایل متفرقـه را در داخـل                          5-4-1-4

اپراتور، یا سایر مکان های لیفتراک حمل نکنید مگر آنکـه یـک محـل امـن توسـط اسـتفاده کننـده تهیـه و                          
  .مشخص شده باشد

 بـستن، جابجـا کـردن، چیـدن، و حمـل             در یتجهیزات استفاده می شود، احتیاط بیشتر     از  قتی  و  5-4-2
 بار، نظیر یک لیفتـراک نیمـه پـر        کارکردن با لیفتراک مجهز به تجهیزات در حالت بدون          . کردن بار الزم است   

  می باشد، 
وقتـی  . سوم طول بار باشـد    طول چنگک باید حداقل دو      . بار را کامالً با وسیله نگهداری بار ببندید         5-4-3
به عقب بار های مرتفع یا جدا       کج کردن   در  .  تا پایدار شود   کج کرده می شود، بار را با احتیاط به عقب         کج   بار

  ). مراجعه کنید18-2-5 و 17-2-5به بند (احتیاط شود  بهتر است جدا
در . ت دقـت را بکـار ببریـد        نهایـ  خصوصاً در بارهای با ردیف زیاد      ، دادن بار به عقب یا جلو      کجدر    5-4-4

، بجز در موارد برداشتن یا چیدن بار در بـاالی      کج نکنید ، بار را به سمت جلو       حالت وسیله نگهداری بار در باال     
در حالت چیدن یا ردیف کردن، فقط به اندازه کافی برای پایدار کـردن،              . قفسه یا در باالی بارهای چیده شده      

  .کج کنیدبار را به عقب 
یا ابزار دیگر، می تواند باعث بوجـود آمـدن   ) بوم(جا کردن بارهای معلق توسط بازوی جرثقیل       جاب  5-4-5

 6-7بارهای دینامیکی شود که در پایداری یک لیفتراک موثر بوده و در معیار پایداری مشخص شـده در بنـد                     
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بار و ایجاد خطـر     ، توقف و دور زدن ناگهانی می توانند باعث تاب خوردن             حرکت شیب ها و  . لحاظ نشده است  
  .شوند

  :هنگام جابجا کردن بارهای معلق
  .جهز به حمل بار معلق فراتر نرویداز ظرفیت تعیین شده توسط سازنده،  برای لیفتراک م  5-4-5-1
  .و هرگز به صورت افقی آن را نکشیدفقط بار را به صورت عمودی بلند کنید   5-4-5-2
  .د امکان در پایین حمل کنیدل تا حبار را در حالت کف بار و دک 5-4-5-3
 حالـت در حالت بار در ارتفاع، لیفتراک را آهسته و با احتیاط مانور دهید، و فقط تا حد الزم برای                     5-4-5-4

  .حرکت
  .استفاده از طناب برای کاهش تاب خوردن بار در صورت امکان 5-4-5-5
  مراقبت اپراتور از لیفتراک  5-5
 شروع به کار لیفتراک، شرایط آن را کنترل کرده، و بـه نکـات               ل از و قب  در شروع هر شیفت کاری      5-5-1

  :زیر توجه خاص شود
  شرایط چرخ ها،  5-5-1-1
  اگر الستیک ها بادی هستند، کنترل فشار باد،  5-5-1-2
  ابزار هشدار و ایمنی،  5-5-1-3
  چراغ ها،  5-5-1-4
  باتری،  5-5-1-5
  کنترل ها،  5-5-1-6
  ،ج کردنکسیستم بلند کردن و   5-5-1-7
  وسیله نگهداری بار،  5-5-1-8
  زنجیرها و کابل ها،  5-5-1-9
  کلید حد، 5-5-1-10
  ترمزها، 5-5-1-11
  مکانیزم هدایت، 5-5-1-12
  سیستم سوخت رسانی،5-5-1-13
یـا سـازنده مـشخص شـده        /موارد اضافی یا تجهیزات خاص همانطور که توسط استفاده کننـده و              5-5-1-14

  .است
شـرایط بایـد     ز به تعمیر داشته باشد یا به هر علتی نا امن شود، یا باعث شرایط نا امـن شـود،                   اگر لیفتراک نیا  

 نباید مـورد    ،سریعاً به نماینده تام االختیاراستفاده کننده گزارش شود و لیفتراک تا رسیدن به شرایط امن کار               
  .بهره برداری قرار گیرد
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 امـن شـود، شـرایط بایـد سـریعاً بـه نماینـده تـام                 اگر در ضمن استفاده لیفتراک به هر علتی نـا           5-5-2
 نباید مـورد بهـره بـرداری قـرار          ،االختیاراستفاده کننده گزارش شود، و لیفتراک تا رسیدن به شرایط امن کار           

  .گیرد
  .لیفتراک را تعمیر یا تنظیم نکرده، مگر آنکه مشخصاً اختیار انجام آن را داشته باشید  5-5-3
  .کرده و اپراتور نباید در لیفتراک باشدمتوقف را موتور ،هنگام سوخت گیری  5-5-4
رده باید بصورت دقیق و کامالً جذب یا بخار شود و درپوش تانک سـوخت               کروغن و سوخت چکه       5-5-5

  .قبل از روشن کردن موتور بسته شود
ـ       ذخیـره ای  از شعله برای کنترل کردن سطح الکترولیت داخل باتری های             5-5-6 ک ، سـطح مـایع در تان

  . استفاده نکنید. LPGسوخت، یا شرایط خطوط و اتصاالت سوخت 

  موارد نگهداری و بازسازی  6
  کارکرد  6-1

،  لیفتراک موتوری صنعتی ممکن است خطرناک باشد اگر نگهداری فراموش شود یا تعمیرات، بازسازی              کارکرد
اجـازه خـاموش یـا      (ت نگهـداری    بنـابر ایـن، امکانـا     .  انجام نـشود   ،یا تنظیم مطابق معیار های طراحی سازنده      

  .، پرسنل آموزش دیده، و دستورالعمل جزئی باید فراهم شود)روشن
  .مت ها و دستورالعمل نگهداری می تواند از سازنده گرفته شودسدستورالعمل ق  6-1-1
 پوشش داده نمی شـود،      1-1-6در حالت های غیر متداول که در دستورالعمل اشاره شده در بند               6-1-2

  .ده لیفتراک مشورت کنیدبا سازن
  نگهداری و بازرسی   6-2

  :نگهداری و بازرسی تمامی لیفتراک های موتوری صنعتی باید مطابق موارد زیر باشد
یک برنامه تعریف شده برای تعمیر ات، روغن کاری، و سیستم بازرسی باید دنبال شود؛ به توصیه هـای                    -الف  

  سازنده مراجعه کنید،
دیده و صاحب اختیار باید مجاز به نگهـداری، تعمیـر، تنظـیم، و بازرسـی لیفتـراک        فقط پرسنل آموزش     -ب  

  .های صنعتی باشند، و طبق دستورالعمل های سازنده
باید به حالت ایمن، محکـم،       ، لیفتراک ها  باال آورده می شود   وقتی برای تعمیر یا بازرسی لیفتراک         6-2-1

 تعادل، یا ستون ها، مرکز ثقل را تغییر داده و ممکن اسـت              حذف قسمت ها نظیر وزنه های     . پایدار بلند شوند  
  .حالت ناپایدار بوجود آورد

   تعمیر لیفتراک؛قبل از شروع بازرسی و  6-2-2
گوه  یا سایر وسـایل      از  کرده تا آزاد شوند یا اتصال باتری را جدا کنید و            چرخ های محرک را بلند        6-2-2-1

  .ه کنیداستفاد  موقعیت لیفتراکمثبت نگهدارنده
  .کار، آنها را ببندیدقبل از  قفسه وسیله نگهداری بار، بین دکل ها، یا  6-2-2-2
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قبل از قطع اتصال هر قسمت از سیستم سوخت موتور لیفتراک های گازوئیلی با سیـستم تغذیـه                    6-2-2-3
  .روج غیر عمد سوخت باید اتخاذ شودثقلی، تمهیدات برای حذف احتمال خ

 را بسته   LP ، شیرتانک    LPتصال هر قسمت از سیستم سوخت موتور لیفتراک با گاز           قبل از قطع ا     6-2-2-4
اگر موتور روشن نـشد،  . و موتور را روشن نگه دارید تا سوخت داخل سیستم تخلیه شده و موتور خاموش شود               

  . را بستهسوخت را به آرامی تهویه در ناحیه بی خطر تهویه کنیدLPشیر تانک 
  .کتریکی،اتصال باتری را  جدا کنیدوی سیستم القبل از کار ر  6-2-2-5
  .اتصال شارژر باید فقط به اتصال باتری وصل شده و هرگز به اتصال لیفتراک وصل نشود  6-2-2-6
کارکرد لیفتراک برای کنترل عملکرد آن باید در یک ناحیه مجاز کـه فاصـله ایمنـی وجـود دارد،                      6-2-3

  .انجام شود
  :رکرد لیفتراکقبل از شروع به کا  6-2-3-1
  .در موقعیت کارکردن باشید 6-2-3-1-1
کالچ را در لیفتراک های مجهز به دنده دستی آزاد ساخته، یا در لیفتراک های دنده خودکـار و    6-2-3-1-2
  .یفتراک های الکتریکی ترمز بگیریدل

  .ل جهت را در حالت خنثی قرار دهیدکنتر 6-2-3-1-3
  .یکی را در موقعیت روشن قرار دهید لیفتراک الکترموتور را روشن یا کلید 6-2-3-1-4
 دادن، وسیله نگهـداری بـار، هـدایت، وسـایل هـشدار             کجکنترل عملکرد سیستم بلند کردن و        6-2-3-1-5

  .دادن، و ترمزها
  :قبل از ترک لیفتراک  6-2-3-2
  . لیفتراک را متوقف کنید6-2-3-2-1
  .آوریدهداری بار را کامالً پایین وسیله نگ 6-2-3-2-2
  .ل جهت را در حالت خنثی قرار دهیدکنتر 6-2-3-2-3
  . را فعال سازیدپارک ترمز 6-2-3-2-4
  .ور را خاموش یا برق را قطع کنیدموت 6-2-3-2-5
  .مدار جرقه را خاموش کنیدکنترل یا  سیستم 6-2-3-2-6
  .اگر لیفتراک در شیب باید نگه داشته شود، چرخ ها را ببندید 6-2-3-2-7
از . دوری کرده و تجهیزات اطفای حریق را در محل کار آماده داشـته باشـید              سوزی  از خطر آتش      6-2-4

شعله برای کنترل کردن سطح یا کنترل کردن نشت هیچ مایعی استفاده نکنید، خصوصاً سوخت و الکترولیت                 
  .نکنیداز سوخت یا مایع تمیز کننده قابل اشتعال در ظرف باز برای تمیز کردن استفاده . باتری

 های اگزوز را خارج ساخته، و کارگاه را تمیز و خشک دود مناسب تهویه کرده، به نحو   محل کار را      6-2-5
  .نگه دارید

خرابی فیزیکی نظیر سوراخ، خراشید گی، بریـدگی        . را با احتیاط حمل کنید      LPسیلندر های گاز      6-2-6
  .ده نا امن سازدممکن است به طرز خطرناکی تانک را ضعیف کرده و برای استفا
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ابـزار بلنـد کـردن بـار          کنترل، وسایل هشدار دهنده، چراغ هـا،       ترمز ها، مکانیزم هدایت، مکانیزم      6-2-7
، فعال کردن متوقف کننـده محـور، و اعـضا           کج کردن اضافی، حفاظ ها و وسایل ایمنی، مکانیزم بلند کردن و           

  .ن باشدقاب باید دقیق و مرتب بازدید شده و در شرایط کارکرد ایم
  بازرسی و تعمیر چنگک ها در زمان کار روی لیفتراک ها  6-2-8

بـرای یـک شـیفت       (بازرسـی شـده     مـاه  12مورد استفاده باید در فاصله زمانی نه بیـشتر از            چنگک های -الف
  .استفاده شدیدتر نیاز به بازرسی بیشتر دارد.  یا هر زمان که خرابی یا تغییر شکل دائمی مشاهده شود،)کاری

حالـت   (وقتی چنگک به صورت جفـت اسـتفاده مـی شـود            . ظرفیت بار قابل تحمل هر چنگک به تنهایی       -ب
، ظرفیت قابل تحمل هر چنگک باید حداقل نصف ظرفیت قابل تحمل لیفتراک مـشخص شـده                 )عادی آرایش 

  .باشد توسط سازنده، و در فاصله مرکز نشان داده شده در پالک لیفتراک
ی چنگک توسط پرسنل آموزش دیده با دقت و با هدف تعیـین هرگونـه خرابـی،                 بازرس.   بازرسی  6-2-8-1

هر چنگکی که چنین خرابی . شکست، تغییر شکل، غیره، که استفاده ایمن را تضعیف می کند، انجام می شود          
 بطـور  2-8-2-6را نشان دهد، از سرویس خارج شده، و به سرویس برگردانده نمی شود تا زمانی که طبق بند  

  .ت بخش تعمیر شودرضای
 چنگک باید بطورکامل بـا چـشم بـرای تـرک بازرسـی شـود، و اگـر الزم                     .ترک های سطحی   6-2-8-1-1

تشخیص داده شد، مورد بررسی با روش تعیین غیر مخرب ترک قرار گرفته، توجه خاص بـه پاشـنه و جـوش                      
ک بایـد همچنـین شـامل هـر         این بازرسی برای تـر    . چنگک باید شود  بدنه  های متصل کننده تمامی اجزاء به       

 چنگک به تکیه گاه چنگک شامل اتصال از نوع کمربند و آهنگری آرایـش نـصب   بدنه  مکانیزم خاص از  اتصال
چنگک ها نباید به سرویس برگردانده شـوند اگـر تـرک            .  شود برای قالب یا حمل کننده شبیه شفت      شده باال   

  .های سطحی پیدا شود
اگر . اف کردن سطح فوقانی پره و سطح جلوی ساق باید کنترل شود            ص .صاف کردن پره و ساق     6-2-8-1-2

یا ارتفاع ساق ، به ترتیب، بود چنگک به سرویس برگردانـده نمـی              / طول پره و     5/0 %انحراف از صافی بیش از    
  . تعمیر شود2-8-2-6شودتا زمانی که طبق بند 

 3کی که دارای انحرافـی بـیش از          هر چنگ  ).سطح فوقانی پره تا سطح بار ساق      (زاویه چنگک    6-2-8-1-3
چنگک های برگردانده شده باید تنظیم و طبـق  . درجه از مشخصه اولیه است نباید به سرویس برگردانده شود       

  . آزمایش شوند 2-8-2-6بند 
 اختالف ارتفاع یک سری از چنگک ها وقتی روی تکیه گـاه             . اختالف بین ارتفاع نوک چنگک     6-2-8-1-4

 طول پره بیشتر شود، سری چنگک ها نباید         3 %اگر اختالف بین ارتفاع نوک  از      . ل شود نصب شدند باید کنتر   
  .تعمیر شوند  2-8-2-6به سرویس برگردانده شوند تا طبق بند 

  باید تایید شود که قفل موقعیت خوب تعمیر شده           ).اگر از ابتدا وجود داشته باشد     ( قفل موقعیت     6-2-8-1-5
  .یرادی پیدا شد، چنگک از سرویس خارج شده تا تعمیر رضایت بخش انجام شوداگر ا. و درست کار می کند

  .پوسیدگی 6-2-8-1-6
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  پره چنگک و ساق باید بطور کامل برای پوسیدگی کنترل شـود، توجـه                .پره چنگک و ساق    6-2-8-1-6-1
سـرویس   ضخامت ابتدایی برسد، چنگـک نبایـد بـه           90 %اگر ضخامت به  . خاص به نزدیکی پاشنه خواهد شد     

  .برگردانده شود
سطح نگهدارنده قالب باالیی و سـطوح بـاقی   ).  اگر از ابتدا وجود داشته باشد    (قالب چنگک    6-2-8-1-6-2

اگر این موارد   . دنمانده هر دو قالب باید برای پوسیدگی، لهیدگی، و سایر تغییر شکل های موضعی کنترل شو               
 گاه آن زیاد شده، چنگک نباید به سرویس برگردانـده            می باشند که فاصله بین چنگک و تکیه        واضحتا حدی   

  .د تعمیر شو2-8-2-6شود تا طبق بند 
-26-7 اگر عالمت گذاری چنگک طبق بند        ).اگر از ابتدا وجود داشته باشد     ( خوانا بودن عالئم     6-2-8-1-7
   بصورت واضح خوانا نبود، آن باید طبق دستورالعمل های فروشنده ابتدایی تعویض شود، 2
  تعمیر و آزمایش  6-2-8-2
فقط سازنده چنگک یا یک متخصص با قابلیت یکسان باید تصمیم بگیـرد کـه چنگـک                  .تعمیر 6-2-8-2-1

  .برای استفاده بیشتر ممکن است نیاز به تعمیر داشته باشد، و تعمیر باید فقط توسط این گرو ها انجام شود
وقتی تعمیر نیاز به تنظـیم     .  کاری تعمیر شوند   پیشنهاد نمی شود که ترک های سطحی یا پوسیدگی با جوش          

  . تحت عملیات حرارتی مناسب ، در صورت نیاز قرار گیرد،مجدد دارد، چنگک باید بعد از آن
یا عالمـت گـذاری،     / تعمیر شده، بجز تعمیر یا تعویض قفل موقعیت و           یک چنگک . بار آزمایش  6-2-8-2-2

، بـه   3-26-7ه مطـابق آزمـایش هـای تـشریح شـده در بنـد               کبه سرویس برگردانده شود،     هنگامی باید   فقط  
 بررسـی و     برابر ظرفیت قابل حمل عالمت گذاری شده روی چنگـک باشـد،            2,5استثنای بار آزمایش که باید      
  .مورد پذیرش قرار گرفته باشد

ید ، با  اند  طراحی و تایید شده     که برای کارکردن در مکان های خطرناک       لیفتراک ها یا ابزار خاص      6-2-9
  .مطمئن شداز حفظ مشخصات ابتدایی تایید شده برای کارکرد امن، با نگهداری توجه خاص شود تا 

در حالت نـشت سیـستم      . سیستم سوخت رسانی باید برای نشت و شرایط قسمت ها کنترل شود             6-2-10
نـشتی  باید از استفاده لیفتـراک تـا برطـرف کـردن            . سوخت رسانی، مالحظات خاص اضافی باید رعایت شود       

  .جلوگیری به عمل آید
سـیلندر  . تمام سیستم های هیدرولیکی باید مرتب بازرسی و برای کارکرد خوب نگهـداری شـوند                6-2-11

کـه  های هیدرولیکی، شیرها، شلنگ ها، بست ها، و سایر اجزاء هیدرولیک باید کنترل شده تـا مطمـئن شـد                     
  . باشد یا نشت به اندازه ای که خطر ناک است، ایجاد نشدهسوراخ

ظرفیت تعیین شده توسط سازنده، کارکرد، ورق های دستورالعمل کارکرد، نگهداری، برچسب ها،               6-2-12
  .یا تصویر ها باید در شرایط خوانا نگهداری شوند

باتری ها، موتور ها، کنترل کننده ها، کلید حدی، ابزار محافظت، هدایت کننده های الکتریکـی، و              6-2-13
یط عـایق هـای الکتریکـی    اتوجه خاص باید به شـر . کارکرد خوب بازرسی و نگهداری شوند    اتصاالت باید برای    

  . شود
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دستورالعمل سازنده را برای تعویض اتـصاالت       ،  برای جلوگیری از جراحت پرسنل و خرابی امکانات         6-2-14
  .در هر باتری دنبال کنید

راحتی در پیدا کـردن قـسمت هـای          و    سوزی برای به حداقل رساندن خطر آتش     باید  لیفتراک ها     6-2-15
  . شونددر شرایط تمیز نگه داشتهشل یا محافظ 

 تاثیر می گذارند نباید قبـل از اخـذ          ،تصحیح ها و اضافه کردن ها که بر ظرفیت یا ایمنی عملکرد             6-2-16
ل وقتی چنین اختیاری داده شد، صفحه، برچـسب، یـا تـصویر دسـتورالعم     .  تایید کتبی از سازنده انجام شوند     

  .ظرفیت، عملکرد، و نگهداری باید به تناسب تغییر کند
باید اطمینان حاصل شودکه تمام قسمت های تعویض شده، شامل السـتیک هـا، مـشابه قـسمت                    6-2-17

بایـد مطـابق    قسمت ها، شامل الستیک ها،      . های ابتدایی بوده و با کیفیتی حداقل برابر تجهیزات اولیه باشند          
   .وندنصب شدستورالعمل سازنده 

مهم تر از همـه، قبـل از        . وقتی الستیک ها برداشته می شوند، نکات ایمنی صنعتی را دنبال کنید             6-2-18
بعد از مونتاژ الستیک ها و رینگ ها، از یک قفس اطمینان            . برداشتن، الستیک های بادی را کامالً خالی کنید       
  .یا ابزار نگهدارنده در زمان باد کردن استفاده کنید

دارای باتری تعویض می شود، باتری تعـویض شـده بایـد            -قتی باتری در لیفتراک های الکتریکی     و  6-2-19
  .حداکثر تعیین شده در پالک لیفتراک که توسط سازنده تعیین شده، باشد/ه حداقل گستردر  وزن سرویس

  برای سازنده 3بخش 

  استانداردهای طراحی و ساخت  7
  مقدمه  7-1

لیفتـراک هـای بـا بـاالبری زیـاد و بـا بـاالبری کـم                برای طراحی و ساخت      یاین بخش به تدوین استانداردها    
  .در زمان ساخت می پردازد صنعتی موتوری

  دستورالعمل کارکرد  7-2
  .سازنده باید دستورالعملی که شامل کارکرد نوع خاص لیفتراک است، را تهیه کند  7-2-1
های وزنه تعادل، کنترل مرکزی، لیفتراک های با        سازنده ها باید اطالعاتی از لیفتراک برای اپراتور          7-2-2

-5باالبری زیاد که دارای صندلی هستند، موقعیت اپراتور در ارتفاع پایین با توجه به شرایط ذکرشده در بنـد                    
 که می تواند باعث واژگون شدن شود، و نکات توصیه شده که در چنـین مـواقعی بایـد اتخـاذ شـود، را             3-18

  .) مراجعه شود18-3-5به بند (تهیه کند
  ظرفیت  7-3
ظرفیت با بار معادل یک مکعب یکنواخت بدون قید، با ابعاد کلی دو برابر فاصله مرکز بار مشخص                    7-3-1

  .شده، باید تعیین شود
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ظرفیت باید بر اساس استحکام قسمت های مختلف لیفتراک و آزمایش واژگونی مشخص شده در                 7-3-2
ر فاصله مرکز بار مشخص شده به میلیمتر که یک لیفتـراک مـی توانـد           تعیین، و برحسب کیلوگرم د     6-7بند  

  . حمل و چیدن تا ارتفاع مشخص وسیله نگهداری بار را انجام دهد، بیان شود
  ظرفیت قابل حمل  7-4
ظرفیت قابل حمل توسط سازنده با بار معادل یک مکعب یکنواخت بدون قیـد، بـا ابعـاد کلـی دو                       7-4-1

  . الزم، تعیین می شودبرابر فاصله مرکز بار
ظرفیت قابل حمل باید بر اساس استحکام قـسمت هـای مختلـف لیفتـراک و آزمـایش واژگـونی                      7-4-2

  . تعیین شود6-7مشخص شده در بند 
ظرفیت قابل حمل برای لیفتراک های با وزنه تعادل و بدون وزنه تعادل، لیفتراک های دسترسی،                  7-4-3

کنار، حداکثر وزن بر حسب کیلوگرم در مرکز بارهـای          /مکان بارگیری از جلو     و لیفتراک های با وزنه تعادل و ا       
زیر با دکل عمودی، که لیفتراک می تواند حمل و چیدن تا ارتفاع مشخص شده توسط سازنده را انجام دهـد،                     

  .می باشد
   mm  600  درkg 13600  تا و شامل-الف 

   mm 1200 یا mm 600،  mm 900   درkg 13600   بیش از- ب 
اگر هر کدام از لیفتراک های فوق مجهز به تجهیزاتی باشند، ظرفیت قابل حمل باید توسط سازنده، بر حسب                   

  .کیلوگرم در مرکز بار مشخص و برای ارتفاع مرکز بار مشخص، تعیین گردد
ی از  با امکان بـارگیر    و لیفتراک    ،ییسکوظرفیت بار قابل حمل برای لیفتراک های با باالبری زیاد             7-4-4

، حداکثر وزن بر حسب کیلوگرم در مرکز بار مشخص، که لیفتـراک مـی توانـد حمـل و چیـدن تـا                        کنار/جلو  
  . ارتفاع مشخص شده توسط سازنده را انجام دهد، می باشد

، و لیفتـراک هـای حمـل پالـت،          ییسـکو  با باالبری کم  ظرفیت بار قابل حمل برای لیفتراک های          7-4-5
  .رم که لیفتراک می تواند بلند وحمل کند، می باشدحداکثر وزن بر حسب کیلوگ

  ) مراجعه شود4-7 و 3- 7به بند (پالک و عالمت گذاری   ۷-5
  . به صورت دائم به قاب لیفتراک بچسباندرا به قاب لیفتراک حک یا سازنده باید شماره سریال   7-5-1
خوردگی که بصورت خوانا اطالعات با دوام، ضد ) یا پالک های(در هر لیفتراک، سازنده باید پالک      7-5-2

  :زیر نوشته شده را نصب کند
  . مدل لیفتراک و شماره سریال آن-الف
  . وزن تقریبی لیفتراک-ب 
  . عالمتی که تطابق با الزامات اجباری این استاندارد، مربوط به سازنده را نشان دهد-پ 
توسط آزمایشگاه های شرکت هـای بیمـه، و    نوع عالمت که نشان دهنده تشابه با الزامات، نظیر آنچه که           -ت  

  . شرکت تحقیقاتی دوجانبه کارخانه نوشته می شود
  .عالئم توسط آزمایشگاه مناسب معتبر ملی تایید و باید روی لیفتراک تایید شده، نصب گردد  7-5-3
  در روی لیفتراک های با باالبری زیاد  7-5-4
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 مجهز شده، پالک باید ظرفیت و مرکز بار را در حداکثر             بار و چنگک   اگر لیفتراک به سکو، یا سبد       7-5-4-1
عالوه بر این، ظرفیت قابل حمل و ظرفیت در سایر مراکز بـار و ارتفـاع                . ارتفاع وسیله نگهداری بار، نشان دهد     

  .بار ممکن است نشان داده شود
ک بایـد بـه نحـوی       اگر لیفتراک از ابتدا به تجهیزات انتهای جلو مجهز شده باشـد، پـالک لیفتـرا                 7-5-4-2

عالمت گذاری شود تا تجهیزات را مـشخص کـرده و وزن تقریبـی ترکیـب لیفتـراک و تجهیـزات، و ظرفیـت                        
ترکیب لیفتراک و تجهیزات را در حداکثر ارتفاع از وسیله نگهداری بار در حالت مرکـز بـار در کنـار را نـشان                        

  .دهد
  .قابل حمل را نیز نشان دهددر لیفتراک های با باالبری کم، پالک باید ظرفیت   7-5-5
  :در لیفتراک های برقی، پالک باید همچنین نشان دهنده  ۷-5-6

   وزن لیفتراک بدون باتری،-الف 
   حداقل و حداکثر وزن باتری قابل استفاده،-ب 
   ولتاژ اسمی که لیفتراک برای آن تنظیم شده است،-پ 
  ده که لیفتراک به آن مجهز شده است، ساعت قابل استفا- در صورت نیاز، حداکثر ظرفیت آمپر-ت 
که بصورت زیر تعریـف   EXو   E, EE, EOحروف معرف مشخصات باتری عبارتند از، .  مشخصات باتری-ث 

  :می شوند
1 - E یک باتری به عنوان یک قطعه واحد با درپوش مونتاژ شده، و مطابق با ، UL 583 برای استفاده 

  . اطاقک درپوش دار باتری نیستندکه دارای ES و Eدر لیفتراک های نوع 
2 – EE  یک باتری به عنوان یک قطعه واحد، و مطابق با ، UL 583     با یک در پـوش کـه مـی توانـد ،

  . که دارای اطاقک بسته باتری با امکان قفل نیستند EEقفل شود برای استفاده در لیفتراک های نوع 
3 - EOوش مونتاژ شده، و مطـابق بـا    ، یک باتری به عنوان یک قطعه واحد بدون درپUL 583 بـرای  

 ES که دارای اطاقک درپوش دار باتری هستند، در لیفتراک های نـوع              Eاستفاده در لیفتراک های نوع      
که دارای اطاقک بسته باتری با امکـان قفـل    EEکه دارای اطاقک بسته باتری، یا در لیفتراک های نوع       

  .هستند
4 –EX عه واحد مونتاژ شده، و مطابق با ، یک باتری به عنوان یک قطUL 583 با یک در پوش که می 

  .که دارای اطاقک باتری با امکان قفل نیستند EXتواند قفل شود برای استفاده در لیفتراک های نوع 
 ، طبقه و گروه مکان های خطرنـاک کـه قـصد کـارکرد در آنهـا را        EX برای لیفتراک های نوع   7-5-7

  .اک نشان داده شوددارند، باید در لیفتر
  :پالک نصب شده در لیفتراک های الکتریکی باید نشان دهنده  7-5-8

   نام سازنده،-الف 
   مدل،-ب 
  ،)EX یا  (E, EO, EE مشخصات نوع باتری،-پ 
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در بنـد    EX می تواند استفاده شود که       EX مشخصات کالس و گروه مکان های خطرناک که باتری نوع            -ت  
  . پ تعریف شده است7-5-8

   ولتاژ اسمی،–ث 
  . ساعت– ظرفیت آمپر –ج 

باتری برای استفاده در لیفتراک های الکتریکی باید وزن باتری به صورت خوانا روی سینی باتری در نزدیکـی                   
   کیلوگرم ------------وزن بهره برداری : وسیله باالبر بصورت زیر حک شود

، سازنده تجهیزات باید یـک پـالک بـا          )گک ها به استثنای ادامه چن   (روی هر تجهیزات جداشدنی       7-5-9
  :دوام، ضد خوردگی، با اطالعات زیر بصورت خوانا و دائمی نصب کند

  شماره مدل، -الف
   شماره سریال در تجهیزات فعال هیدرولیکی،-ب 
  ،)در تجهیزات فعال هیدرولیکی( حداکثر فشار هیدرولیکی -پ 
   وزن،-ت 
   ظرفیت،-ث 
ظرفیت ترکیب لیفتراک و تجهیزات ممکن است کمتر از ظرفیت          ):  مـشابه آن   یا(دستورالعمل زیر    -ج  

  .به پالک لیفتراک نگاه کنید. نشان داده شده روی تجهیزات باشد
سـوار  "، سازنده بایـد عنـوان      )سواره /نه لیفتراک های دستی   (در لیفتراک های دستی موتور دار         7-5-10

  . یا به جای آن با عالمت مناسب  مشخص کند،mm 40  را با حروفی به ارتفاع حداقل"نشوید
   آزمایش  کج کردن سکو–معیار پایداری کلی    7-6
صنعتی باید با الزامات طراحی که برای نوع خاص لیفتـراک تعیـین شـده،               موتوری  لیفتراک های     7-6-1

  .مطابقت داشته باشد
ر حالت های کنترل استاتیکی      اندازه گیری از مقاومت یک لیفتراک به چپ شدن د          ،طراحی پایدار   7-6-2

عـواملی کـه    . صلب با در نظر گرفتن ضرایب دینامیکی که در استفاده و عملکرد عادی وجود دارد، مـی باشـد                  
ممکن است در پایداری موثر باشند شامل، وزن، توزیع وزن، پایه چرخ ها، سطح تمـاس چـرخ، روش تـاخیر،                     

  . بارسرعت لیفتراک، و تغییر شکل الستیک و دکل تحت اثر
  :پایداری باید با یکی از روش های زیر تعیین گردد  7-6-3
پایداری ،  ها  آزمایش های شرح داده شده برای نوع خاص لیفتراک:آزمایش های کج کردن سکو     7-6-3-1

 بـر بـا هـدف آزمـایش     و دهآنها ممکن است برای تایید طراحی لیفتراک استفاده ش. می کندتایید را لیفتراک  
 بصورت انتخابی   ی لیفتراک های تولید      روی بکار روند، ولی همچنین ممکن است بر      های نمونه   لیفتراک   روی

  .دن بکار رو نیزسازنده یا مصرف کنندهدرخواست بر حسب 
 مـشابه، محاسبات بر اساس داده های تجربی برای لیفتراک هـای            :مقادیر پایداری محاسبه شده     7-6-3-2

ط ساخت، و تغییر شکل های الستیک، دکل، سبد، تجهیـزات، و غیـره              که شامل در نظر گرفتن تغییرات شرای      
  .مجاز است که استفاده شودبرای پیش بینی پایداری با دقت منطقی 
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 که مقادیر محاسبه شده و آزمایش شده با یکدیگر مقایسه شوند، مقادیر آزمـایش شـده بـه                   یوقت  7-6-3-2
  .دعنوان ارزیابی واقعی پایداری در نظر گرفته می شون

  پیشنهادات کلی برای انجام آزمایش های کج شدگی سکو  7-6-4
  .آزمایش ها باید بر روی لیفتراک کامالً عملیاتی انجام شود  7-6-4-1
یـا  هـا    و صلب باشد، در غیر این صورت، اندازه گیـری            افقیسکوی آزمایش باید دارای یک سطح         7-6-4-2

  .دن باشنامنظمتاثیر شیب ممکن است 
راک مورد آزمایش بر روی یک سکو که ابتداً در یک صفحه افقی بوده و در موقعیتی که برای                   لیفت  7-6-4-3

  .هر آزمایش الزم است، قرار می گیرد
بـه  (هر کدام از آزمایش های مـورد نیـاز کـج مـی شـود                سکو به اندازه شیب مشخص شده برای          7-6-4-4

  ).  مراجعه شود13-1جداول 
 سکوی آزمایش به اندازه شیب مشخص شده برای سکو کـج            ، هرگاه  که ستاپایدار  وقتی  لیفتراک    7-6-4-5

، تعریـف مـی شـود نـه       واژگون شده چپ شدگی بعنوان حالتی که لیفتراک کامالً        .  نشود لیفتراک واژگون شد،  
  .از روی سکو بلند می شوند یا قاب لیفتراک با سکو برخورد می کند) ها(لحظه ای که چرخ 

گک ها قرار می گیرد، مرکز جرم وزنه آزمایش باید بر روی محور طولی مرکـزی           روی چن  باروقتی    7-6-4-6
  .لیفتراک قرار گیرد

ضرایب اصطکاک سطح سکو، در صورت نیاز ممکن است بوسیله مواد مناسـب تقویـت اصـطکاک                   7-6-4-7
  .افزایش یابد

، و  شدهبه تجهیزات   هز  مجد، لیفتراک باید    نمی شو اصلی منظور   وقتی که تجهیزات بعنوان وسایل       7-6-4-8
  . بار آزمایشی باید نشان دهنده ظرفیت لیفتراک با تجهیزات باشد

کل جابجایی عرضی مجهز است، آزمایش پایداری چیدن جانبی با          تجهیزات  به   که لیفتراک    وقتی  7-6-4-9
  .بار آزمایشی در حالت با حداقل پایداری، باید انجام شود

  تایید موقعیت عمودی دکل  7-6-5
 سکوی افقی   در حالت ل انجام آزمایش های مشخص کننده عمودی بودن یک دکل، موقعیت عمودی دکل              قب

  .باید تایید شود
 باالی سـکو، بـا دکـل        mm 300 و با چنگک ها تقریباً    . ستون های کج شونده   برای لیفتراک ها با       7-6-5-1

 سـطوح بـاال و      قـی تئوریـک   حل تال های ثابت عمودی نسبت به سکوی آزمایشی افقی، یک خط شاقولی در م            
این نقطه بـرای نـشان دادن حفـظ بیـرون زدگـی             . شودایجاد  یک نقطه مرجع     تا، فرض کرده  جلوی لیفتراک 

  .ابتدایی وقتی که چنگک ها تا حداکثر ارتفاع باال آورده شده اند، استفاده می شود
شده طبق طراحی لیفتراک، ه تعیین گستردکل در ) اگر ممکن باشد (تغییرات با تغییر کج شدگی        7-6-5-2

) اگر ممکـن باشـد  (برای لفیتراک ها با دکل های ثابت، تنظیم کج شدگی چنگک یا سبد بار               . اصالح می شود  
برای لیفتراک با دکل، سبد، و چنگک غیر قابل کج شدگی تنظیمی انجـام              . برای اصالح تغییرات بکار می رود     

  .نمی شود
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همان آزمایش پایداری باید انجام شـود،       د،  نمی شو اصلی منظور    وقتی که تجهیزات بعنوان وسایل     7-6-5-3
  .بجز آنکه خط شاقولی باید از زیر سبد، تجهیزات، یا بار، هر کدام که پایین تر است، تعیین شود

  مالحظات دستورالعمل آزمایش  7-6-6
زمایـشی در   پیشگیری های خاص برای جلوگیری از چپ شدن کامل لیفتراک یا جابجا شدن بار آ                7-6-6-1

اقدامات برای جلـوگیری از چـپ شـدن کامـل لیفتـراک نبایـد               . ضمن انجام آزمایش، باید در نظر گرفته شود       
  .محدودیت قابل مالحظه بر لیفتراک قبل از لحظه چپ شدگی ایجاد کند

  .  مطمئن بود،باید از حفظ مرکز بار دقیق، در هنگام کج شدن سکو  7-6-6-2
خیـز چنگـک هـا یـا دکـل یـا            در میزان     شود که  محدودبه نحوی   ایشی نباید   هر چند که بار آزم      7-6-6-3

 لغـزش  بار آزمایشی بایـد در مقابـل احتمـال            ولی ، تاثیر بگذارد،  حرکت آزاد لیفتراک در حین کج کردن سکو       
بـسته  برای حفظ یک مرکز بار دقیق و به علت ایمنی در لحظه عبور لیفتراک از نقطه تعادل،                   چنگک ها روی  
  .شود

 بـا آویـزان کـردن بـار         ،برای آزمایش هایی که نیاز به بار در ارتفاع می باشد، شبیه سازی یک بار                7-6-6-4
مجـاز    تـشریح شـده،    3-6-6-7آزمایشی از قابی که توسط چنگک ها نگه داشته شده به حالتی کـه در بنـد                  

نگـک هـا و در فاصـله ای از          این نقطه آویزان کردن باید در خط مرکزی لیفتراک و در ارتفاعی باالی چ             . است
صفحه جلویی لیفتراک برابر ابعاد مرکز بار قابل حمل، قبل از آنکه بار آزمایشی باعث تغییر شکل چنگـک هـا                 

  .نقطه آویزان کردن باید آزاد بوده تا در هر جهتی بچرخد، مثل حالت استفاده از زنجیر یا کابل. شود، باشد
ی کـه   قاببسته شده به یک     از انتهای تیر عرضی     که   ،ایشی هم وزن  همچنین استفاده از دو بار آزم       7-6-6-5

که در فاصـله   به شرط آنکه باراز نقطه ای  است،مجاز  نگه داشته شده،3-6-6-7توسط چنگک ها مطابق بند   
نقاط آویزان کـردن  . باشدآویزان مساوی از مرکز ابعاد، قبل از آنکه تغییر شکل چنگک ها در اثر بار آزمایشی،               

تیر عرضی بایـد بـه انـدازه کـافی          . د آزاد بوده تا در هر جهتی بچرخد، مثل حالت استفاده از زنجیر یا کابل              بای
  .قوی باشد تا از خیز که باعث جابجای مرکز بار می شود، جلوگیری کند

  با صفحه جلـویی    باراگر بار آزمایشی باید در باالی چنگک ها نگه داشته شود، باید توجه شود که                  7-6-6-6
شده تا شـعاع در پاشـنه       ر، لبه بار آزمایشی باید بریده       برای این منظو  .  باشد  در تماس  لیفتراک نزدیک پاشنه،  

  . لیفتراک از بین رود
بعد از تکمیل آزمایش ها، باید با کنترل از عدم تغییر مرکز بار نسبت به موقعیت ابتدایی مطمـئن            7-6-6-7

وسیله شیر نگهدارنده مثبت در خطوط کج شـدگی هیـدرولیکی،            به جلو، در حین انجام آزمایش ب       لغزش. شد
  .یا معادل آن جلوگیری می شود

 آنها بـا توصـیه هـای    انطباقدر لیفتراک های چرخ بادی، باد تمامی چرخها باید کنترل شود تا از              7-6-6-8
  .این مسئله برای داشتن نتایج دقیق و قابل تکرار اساسی است. سازنده مطمئن شد

  ر آزمایشیبا  7-6-7
بار آزمایشی باید به نحوی باشد که عملکرد آن مطابق یک مکعب همگن بوده، و ابعاد آن دو برابر فاصله مرکز                     

  . باشد) مراجعه شود4-7 و 3-7 و بند –، شکل الف 1به جدول ( Dبار تعریف شده 
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   آزمایش های کج کردن سکو– لیفتراک با وزنه تعادل 7-7
   دامنه کاربردهدف و   7-7-1

، اساس الزامات پایداری را بـرای تاییـد ظرفیـت قابـل حمـل و تعیـین                  1آزمایش های تعریف شده در جدول       
، پایـه   mm 600  در مرکز بار   kg 13600 ظرفیت لیفتراک های با وزنه تعادل با ظرفیت قابل حمل تا و شامل            

  .گذاری می کند
  شرایط آزمایش  7-7-2

  :شرایط آزمایش باید به شرح زیر باشد
  . آمده است6-7معیار کلی در بند   7-7-2-1
  .آزمایش ها بدون حضور اپراتور انجام می شود  7-7-2-2
  .، تصویر محل تالقی خط مرکزی محور بار و مرکز آخرین چرخ بار شده روی سکو، است Nنقطه  7-7-2-3
  :، بصورت زیر تعریف می شود Mنقطه   7-7-2-4
-C)تصویر روی سکو از محل تالقی محور طـولی لیفتـراک            : انبرای لیفتراک های با محور فرم      7-7-2-4-1

B)  با خط مرکزی(E-F)  مراجعه شود، شکل چ 1به جدول (محور(،  
تـصویر محـل   :  برای لیفتراک های با چرخ فرمان که با محور فرمان عادی به هم وصل نیستند               7-7-2-4-2

چرخش عمودی چرخ های فرمـان را بـه         که محورهای    (E-F)با یک خط     (C-B)تالقی محور طولی لیفتراک     
   ،)مراجعه شود، شکل چ 1به جدول (هم وصل می کند، روی سکو 

به جدول  (مرکز چرخ دورانی روی سکو      : برای لیفتراک های با فرمان بصورت یک چرخ دورانی         7-7-2-4-3
  ،)مراجعه شود، شکل ح 1
مرکز چرخ دورانـی نزدیـک بـه محـور     : مان بصورت جفت چرخ دورانیبرای لیفتراک های با فر   7-7-2-4-4

  ،)مراجعه شود، شکل خ 1به جدول (چرخش روی سکو 
 است  mm 600  برابر Dوقتی این آزمایش ها برای تایید ظرفیت قابل حمل انجام می شود، اندازه               7-7-2-5
  .)مراجعه شود ، شکل الف1به جدول (

ی تعیین ظرفیت انجام می شود، بجای استفاده از مرکز بار تعیـین شـده               وقتی این آزمایش ها برا      7-7-2-6
  . ، باید از مرکز بار مناسب استفاده شود5-2-7-7طبق بند 

 و شـماره  2وقتی لیفتراک ها با تجهیزات مجهز شده اند، ارتفاع باالبری برای آزمایش های شماره           7-7-2-7
  .کدام کمتر است، اندازه گیری می شود ، بین سکوی افقی و زیر بار یا تجهیزات، هر 4
موقعیت لیفتراک روی سکو باید با ترمز ها یا سایر وسایل مـشابه حفـظ شـود، ولـی نـه بـا گـوه                          7-7-2-8

  .گذاشتن زیر چرخها
   آزمایش های کج کردن سکو–لیفتراک با باالبری زیاد و راهرو باریک  7-8
  دامنه کاربردهدف و   7-8-1
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  اساس الزامات پایداری را برای تایید ظرفیت قابل حمـل            4 و   3 ،   2ر جدول های    آزمایش های تعریف شده د    
بـا بـاالبری زیـاد و راهـرو         موتوری دستی   لیفتراک  ، و   لیفتراک با باالبری زیاد و راهرو باریک      و تعیین ظرفیت    

  .، پایه گذاری می کند mm 600  در مرکز بارkg 4500  با ظرفیت قابل حمل تا و شاملباریک
  شرایط آزمایش  7-8-2

  :شرایط آزمایش باید به شرح زیر باشد
  . آمده است6-7معیار کلی در بند   7-8-2-1
بکـار مـی     یک وزنه بجای اپراتور هنگامی که شرایط پایداری مورد آزمایش را وخیم تر می سازد،                  7-8-2-2

 H یـا نقطـه   شاخص صندلی باالی نقطه  mm 150  بوده و در موقعیتی که مرکز آن       kg 90 این وزنه باید  . رود
 برای لیفتراک با صندلی مشخص شـده اسـت، و    ISO 5353  لیفتراک، همانطور که در استاندارد بین المللی

  . باالی سکوی اپراتور برای لیفتراک های ایستاده استmm 1000 مرکز آن
 مرکـزی   ،  تصویر محـل تالقـی خطـوط        )مراجعه شود  ، شکل ت، ث، ج و چ      3به جدول   ( Nنقطه   7-8-2-3

  .طولی و عرضی چرخ روی سکو است
  :، بصورت زیر تعریف می شود Mنقطه   7-8-2-4
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 به جـدول     (C-Bبرای لیفتراک های با فرمان بوسیله یک چرخ تنها قابل دوران خارج از مرکز                7-8-2-4-1
 ه چرخـی  پای  عبارت است از یا نقطه وسط خط مرکزی چرخها در حالت              M،  نقطه    )مراجعه شود  ، شکل ت  3

  .یا مرکز چرخ قابل دوران، هر کدام که مقدار کمتر پایداری را نشان دهند
، 3بـه جـدول      ( C-Bبرای لیفتراک های با فرمان بوسیله یک چرخ تنها قابل دوران در مرکـز                7-8-2-4-2

  .است   نقطه وسط آن چرخM، )مراجعه شود شکل ث
 (C-B) روی سکو محل تالقی محور طولی لیفتراک           تصویر: برای لیفتراک های با محور فرمان      7-8-2-4-3

  .)مراجعه شود ، شکل ج3 به جدول  ( میلهبا  محور
  عبـارت اسـت از مرکـز         M، نقطـه     غیـر دورانـی    غیر مرتبط پایه یا چرخ    برای لیفتراک های با      7-8-2-4-4

 بـه   (شـده اسـت    حداقل پایـداری مفـصل        که به موقعیت    A-A  یا چرخ به محور کج شدگی     .نزدیکترین پایه 
  ).مراجعه شود ، شکل چ3جدول 

  باید برابر مقدار ذکر      Dوقتی این آزمایش ها برای تایید ظرفیت قابل حمل انجام می شود، اندازه               7-8-2-5
  .شده در جدول آزمایش ها باشد

ه وقتی این آزمایش ها برای تعیین ظرفیت انجام می شود، بجای استفاده از مرکز بار تعیـین شـد                    7-8-2-6
  .در جدول آزمایش ها، باید از مرکز بار مناسب استفاده شود

  .باید همیشه در موقعیت حداقل پایداری انجام شود N6 و N3  آزمایش های-اسنثناء 
 تجهیزات مجهز شده اند، ارتفاع باالبری برای تمامی آزمـایش هـا، بایـد بـین              هوقتی لیفتراک ها ب    7-8-2-7

  .ت، هر کدام کمتر است، اندازه گیری می شودسکوی افقی و زیر بار یا تجهیزا
 mm 12 موقعیت لیفتراک روی سکو باید با استفاده از ترمزها یا با استفاده از گوه هایی به بلندی                 7-8-2-8

  .حفظ شود
   آزمایش های کج کردن سکو –لیفتراک با باالبری زیاد و چیدمان منظم   7-9
  دامنه کاربردهدف و   7-9-1

  اساس الزامات پایداری را برای تایید ظرفیت قابـل حمـل و              6 و    5ف شده در جدول های      آزمایش های تعری  
چیدمان منظم با کنترل کشش روی وسیله باالبری، ترمز های چـرخ          لیفتراک با باالبری زیاد و      تعیین ظرفیت   

کـز بـار     در مر  kg 4500فرمان، که توسط وسایل خارجی نگهداشته نشده، با ظرفیت قابل حمل تـا و شـامل                 
mm 600 پایه گذاری می کند ،.  

  شرایط آزمایش  7-9-2
  :شرایط آزمایش باید به شرح زیر باشد

  . آمده است6-7معیار کلی در بند   7-9-2-1
 بـوده و در  kg 90 ایـن وزنـه بایـد    . یک وزنه که اپراتور را شبیه سازی می کند، باید استفاده شود             7-9-2-2

  . سکوی اپراتور است، قرار گیرد باالیmm 1000 موقعیتی که مرکز آن
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،  تصویر روی سکو محل تالقی خطوط )مراجعه شود ، شکل ب، پ، ت و ث6 به جدول ( Nنقطه   7-9-2-3
  .مرکزی طولی و عرضی چرخ است

  :، بصورت زیر تعریف می شود Mنقطه   7-9-2-4
مراجعه  ، شکل ب6 جدول به ( ، پایه یا چرخ دورانیغیر مرتبطچرخ فرمان .برای لیفتراک های 7-9-2-4-1

  .، مرکز چرخ قابل دوران روی سکو می باشد )شود
، شـکل پ و     6به جدول    (، پایه یا چرخ غیر دورانی      غیر مرتبط  چرخ فرمان  .برای لیفتراک های   7-9-2-4-2
  .مرکز چرخ های فرمان روی سکو،  )مراجعه شود ت
 ،مراجعـه شـود    ، شـکل ث   6به جـدول     (ط مرتب یابرای لیفتراک های با چرخ های تکی، جفت          7-9-2-4-3

  . (E-F)با  خط  (C-B)ادامه تصویر محل تالقی محور طولی لیفتراک  
 است  mm 600 برابر   Dوقتی این آزمایش ها برای تایید ظرفیت قابل حمل انجام می شود، اندازه                7-9-2-5
  .)مراجعه شود ، شکل الف1 به جدول (

ین ظرفیت انجام می شود، بجای استفاده از مرکز بار تعیـین شـده              وقتی این آزمایش ها برای تعی       7-9-2-6
  .،  باید از مرکز بار مناسب استفاده شود5-2-9-7در بند 

  .باید همیشه در موقعیت حداقل پایداری انجام شود OP4 و OP2  آزمایش های-اسنثناء 
 تمامی آزمـایش هـا، بایـد بـین        تجهیزات مجهز شده اند، ارتفاع باالبری برای       وقتی لیفتراک ها به     7-9-2-7

  .سکوی افقی و زیر بار یا تجهیزات، هر کدام کمتر است، اندازه گیری می شود
 mm موقعیت لیفتراک روی سکو باید با استفاده از ترمزها یا با استفاده از گوه هـایی بـه بلنـدی                       7-9-2-8

  . حفظ شود12
ید عمودی بوده یا در حالت کج شدگی کامل بـه           برای لیفتراک های با دکل کج شونده، دکل ها با           7-9-2-9

برای لیفتراک ها با چنگک کج شونده، چنگک ها باید افقـی یـا              . سمت عقب باشد، هر کدام کمتر پایدار است       
، شـکل الـف، تـا ت و    5 به جدول (هر کدام کمتر پایدار است   در حالت کج شدگی کامل به سمت عقب باشد        

  .).مراجعه شود ، شکل الف تا ث6جدول 
را بوجـود   شیب سـکو    قابل دست یافتنی که حداقل       حرکتهر ترکیبی از ارتفاع چنگک و سرعت         7-9-2-10

  )مراجعه شود ، شکل الف، تا ت5 به جدول (، می تواند صفر باشد V حرکت سرعت .می آورند
  .) مراجعه شود6به جدول (هدایت بدون محددیت  7-9-2-11
هدایت فقط به منظـور چـرخش       (ایی که در راهرو های هدایت شده        مقدار شیب برای لیفتراک ه     7-9-2-12

درجـه  10در ضمن عملیلت چیدن، یا وقتی که چرخهای فرمان می توانند در مـوقعیتی نـه بـیش از                   ) محدود
  . کار کنند، استفاده می شود).مراجعه شود 6 به جدول (ه جهت مستقیم به جلو یا عقب نسبت ب

  
 
 



  35

  



  36

  



  37

  



  38

  



  39

  



  40

   آزمایش های کج کردن سکو –کنار /ا وزنه تعادل با امکان بار گیری از جلو لیفتراک ب  7-10
  دامنه کاربردهدف و   7-10-1

  اساس الزامات پایداری را برای تایید ظرفیت قابل حمـل            9، و   8،  7آزمایش های تعریف شده در جدول های        
 kg ا ظرفیت قابـل حمـل تـا و شـامل          کنار ب / وزنه تعادل و امکان بارگیری از جلو         لیفتراک با و تعیین ظرفیت    

  . ، پایه گذاری می کندmm 600 در مرکز بار 13600
  شرایط آزمایش  7-10-2

  :شرایط آزمایش باید به شرح زیر باشد
   . آمده است6-7معیار کلی در بند   7-10-2-1
  .آزمایش ها بدون حضور اپراتور انجام می شود 7-10-2-2
، تـصویر   )مراجعـه شـود    ، شـکل پ و ت     9 ث، ج، چ، و ح و جـدول          ، شکل 8 به جدول    (، Nنقطه   7-10-2-3

  .محل تالقی خطوط مرکزی طولی و عرضی چرخ روی سکو است
،  بصورت زیر    )مراجعه شود  ، شکل پ و ت    9، شکل ث، ج، چ، و ح و جدول          8به جدول   ( Mنقطه   7-10-2-4

  :تعریف می شود
بـا خـط    (C-B)حل تالقی محـور طـولی لیفتـراک    تصویر م: برای لیفتراک های با محور فرمان      7-10-2-4-1

  محور روی سکو، (E-F)مرکزی 
، 8به جـدول    (برای لیفتراک های با چرخ فرمان که با محور فرمان عادی به هم وصل نیستند،                 7-10-2-4-1

  ).مراجعه شود شکل ج
 است  mm 600ابر   بر Dوقتی این آزمایش ها برای تایید ظرفیت قابل حمل انجام می شود، اندازه               7-10-2-5
  .)مراجعه شود ، شکل الف1به جدول (

وقتی این آزمایش ها برای تعیین ظرفیت انجام می شود، بجای استفاده از مرکز بار تعیـین شـده                    7-10-2-6
  .ث ، باید از مرکز بار مناسب استفاده شود-2-7-7طبق بند 

 mm یا با استفاده از گوه هایی بـه بلنـدی     /موقعیت لیفتراک روی سکو باید با استفاده از ترمزها و            7-10-2-7
  . حفظ شود12

برای لیفتراک های با وزنه تعادل و امکان بارگیری از جلو  FS4 و  ,FS1, FS2, FS3آزمایش های  7-10-2-8
برای لیفتراک های با  FS6 و  FS1, FS2, FS3,FS4, FS5آزمایش های . بکار می رودکنار با دکل های ثابت /

ایـن  .  دکل کج شونده با قابلیت چرخش و جابجایی بکار می رونـد کنار با/امکان بارگیری از جلو  وزنه تعادل و    
  . باشند مرتبطلیفتراک ها ممکن است دارای محور فرمان

  ).مراجعه شود 9 و 8 به جدول های (چرخش نامحدود  7-10-2-9
هدایت فقط به منظـور چـرخش   (مقدار شیب برای لیفتراک هایی که در راهرو های هدایت شده       7-10-2-10

درجـه  10در ضمن عملیلت چیدن، یا وقتی که چرخهای فرمان می توانند در موقعیتی نـه بـیش از                   )  محدود
  . کار کنند، استفاده می شود).مراجعه شود 9 و 8 به جدول (ت به جهت مستقیم به جلو یا عقب نسب
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 آزمایش های کج کردن –نار و اپراتور در باالک/لیفتراک با وزنه تعادل با امکان بار گیری از جلو    7-11
  سکو 

  دامنه کاربردهدف و   7-11-1
 اساس الزامات پایداری را برای تایید ظرفیـت         ،1 و شکل    12 الی   10در جدول های    آزمایش های تعریف شده     

  .کنار پایه گذاری می کند/ امکان بارگیری از جلو لیفتراک باقابل حمل و تعیین ظرفیت 
  یط آزمایششرا  7-11-2

  :شرایط آزمایش باید به شرح زیر باشد
   . آمده است6-7معیار کلی در بند   7-11-2-1
 بـوده و در  kg 90 این وزنـه بایـد   . یک وزنه که اپراتور را شبیه سازی می کند، باید استفاده شود 7-11-2-2

ا صـندلی و در مـوقعیتی    باالی صندلی فشرده شده اپراتور در لیفتراک های بmm 250 موقعیتی که مرکز آن 
  . باالی سکوی اپراتور برای لیفتراک های ایستاده، قرار گیردmm 1000 که مرکز آن

، تـصویر   ).مراجعـه شـود    ، ث، ج، چ، و ح     1، شکل پ و ت، و شـکل         12به جدول   (،  N1یا   Nنقطه   7-11-2-3
  .محل تالقی خطوط مرکزی طولی و عرضی چرخ روی سکو است

  .ژ های با چرخ جفت، خط مرکزی چرخ بیرونی استفاده شودبرای مونتا -1یادآوری 

با چرخ جفت، خطوط مرکزی بیرون ترین چرخ خارجی برای تصویر کردن خط             .میله غیر مرتبط  برای مونتاژ های      -2یادآوری  
  . استفاده شود MNمرکزی 

  .مرکزی طولی چرخ ها استفاده شود با چرخ جفت، محل تالقی محور دوران و خط  میله مرتبطبرای مونتاژ های -3یادآوری 
  : برای انواع معلق زیر تعریف می شودM1 یا Mنقطه  7-11-2-4
  ).مراجعه شود  الف-1 به شکل (سه چرخ معلق در مرکز  7-11-2-4-1
  ).مراجعه شود  ب-1 به شکل  (سه چرخ معلق خارج از مرکز 7-11-2-4-2
  ).مراجعه شود  پ-1 به شکل (خشی چرچهار چرخ معلق، سه چرخ ثابت و یکی  7-11-2-4-3
  ).مراجعه شود  ت– 1 به شکل (مرتبط در مرکز محور چهار چرخ معلق،  7-11-2-4-4
  ).مراجعه شود  ث– 1 به شکل (چهار چرخ معلق، مرتبط در خارج از مرکز  7-11-2-4-5
  ).مراجعه شود  ج– 1به شکل (چهار چرخ معلق ثابت  7-11-2-4-6
  ).مراجعه شود  چ– 1به شکل (چرخشی معلق، سه چرخ ثابت و دو چرخ پنچ چرخ  7-11-2-4-7
  ).مراجعه شود  چ– 1به شکل  (مرتبطپنچ چرخ معلق، چهار چرخ ثابت و یک چرخ  7-11-2-4-8
  .)مراجعه شود  چ– 1به شکل  (مرتبطپنچ چرخ معلق، دو چرخ ثابت وسه چرخ  7-11-2-4-9
  : می شود بصورت زیر تعریفM1 یا Mنقطه  7-11-2-5
، تصویر محل تالقی خطوط مرکزی طولی و        1برای شکل های الف، ب، پ، ج، چ، و ح از شکل              7-11-2-5-1

   .عرضی چرخ روی سکو است
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  کنار اپراتور در باال/ لیفتراک با وزنه تعادل با امکان بارگیری از جلو -11جدول 
  جدول آزمایش ها

  OPFS-3  OPFS-4  آزمایششماره 
  طولی به عقب  طولی به عقب  آزمایش

  هیچ  بار آزمایشی  بار
   حمل راهروحالت کمترین پایداری   حمل راهروحالت کمترین پایداری   موقعیت حمل کننده بار

 مراجعه 13-2-11-7به بند ( ) شودمراجعه 13-2-11-7به بند (  ارتفاع باال بری
 )شود

mm 300 

V24.18  %سکو شیب +(  V24.18+  GV ++ 24.18 

  

V= km/h  
A-A = محور کج شدگی  
C-B = خط مرکزی لیفتراک   

G = شیب قابل حرکت %  
  

  

، تصویر محل تالقی محور دوران شفت و خط مرکزی بین      1برای شکل های ت، و ث، از شکل          7-11-2-5-2
  .چرخ ها

و خـط   . مـرتبط قـاب سـه چـرخ       شـفت    خ ،  تصویر محل تالقی محـور دوران           -1برای شکل    7-11-2-5-3
  .مرکزی بین چرخ ها

  .مونتاژ با یک چرخ جفت، نقطه وسط بین محل تالقی محور طولی و جانبی چرخ است نقطه مرکزی –یادآوری 
کج شونده قرار دارنـد، بایـد       چرخ ها و بلبرینگ های مفصلی که در نزدیکی محور کج شدگی میز               7-11-2-6

  .محور جانبی آنها باید به موازات محور میز کج شونده باشند. برای حداقل پایداری مکان یابی شوند
که کمترین پایداری را ایجاد      M1-N1  یا  M-Nآزمایش های جانبی باید نسبت به محور لیفتراک          7-11-2-7

 A-A سمت پایین میز کج شونده باید به موازات محـور             در  M1-N1  یا  M-Nمحورهای  . می کند، انجام شود   
  . باشند
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  کنار اپراتور در باال/ لیفتراک با وزنه تعادل با امکان بارگیری از جلو -12جدول 
  جدول آزمایش ها

  OPFS-5  OPFS-6  OPFS-7  آزمایششماره 
  عرضی  عرضی  عرضی  آزمایش

  هیچ  بار آزمایشی  بار آزمایشی  بار
حالت کمترین پایداری ادامه   ه بار موقعیت حمل کنند

  یافته در کنار
حالت کمترین پایداری حمل 

  راهرو
حالت کمترین پایداری 

  حمل راهرو
 مراجعه 13-2-11-7به بند ( )حداکثر  ارتفاع باال بری

 )شود
 13-2-11-7به بند (

 ) شودمراجعه
6  V24.16 +  V48.26   نوع  %سکو شیب  +

  4  6  6  
V= km/h  

A-A =  محور کج
  شدگی
C-B =  خط مرکزی 

  لیفتراک
G = شیب قابل حرکت 
%  
  

     

  

  

 است  mm 600 ر براب Dوقتی این آزمایش ها برای تایید ظرفیت قابل حمل انجام می شود، اندازه               7-11-2-8
  ). مراجعه شود، شکل الف1 به جدول (

وقتی این آزمایش ها برای تعیین ظرفیت انجام می شود، بجای استفاده از مرکز بار تعیـین شـده                    7-11-2-9
  . ، باید از مرکز بار مناسب استفاده شود5-2-11-7طبق بند 

یـا بـا اسـتفاده از گـوه هـایی بـه انـدازه                /موقعیت لیفتراک روی سکو باید با استفاده از ترمزها و          7-11-2-10
  .،  حفظ شودmm 50  و نه بیشتر ازmm 25  قطر چرخ، ولی نه کمتر از بلندی10 %تقریبی

، بایـد بـین   OPFS-4 تجهیزات مجهز شده اند، ارتفاع باالبری برای آزمـایش   وقتی لیفتراک ها به    7-11-2-11
  .، هر کدام کمتر است، اندازه گیری می شودسکوی افقی و سطح نگه دارنده بار یا زیر تجهیزات

  .).مراجعه شود 12 و 11 به جدول های (چرخش نامحدود  7-11-2-12
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  کنار اپراتور در باال/ لیفتراک با وزنه تعادل با امکان بارگیری از جلو - -1شکل 
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هـای   وقتی کـه چـرخ    سرعت به صفر کاهش یافته        در آنها   مقدار شیب برای لیفتراک هایی که        7-11-2-13
درجه نسبت به جهت مستقیم به جلو یا عقب یا در راهرو های هدایت شـده            10فرمان در موقعیتی نه بیش از       

  .کار می کند، استفاده می شود) هدایت فقط به منظور چرخش محدود(
  .حداکثر ارتفاع چنگک برای یک سرعت پایه گذاری شده، شامل صفر استفاده می شود 7-11-2-14
    آزمایش های کج کردن سکو–لیفتراک با امکان بار گیری فقط از کنار  7-12
  دامنه کاربردهدف و   7-12-1

،  اساس الزامات پایداری را برای تایید ظرفیت قابـل حمـل و تعیـین                13آزمایش های تعریف شده در جدول       
  . پایه گذاری می کند راkg 13600  امکان بارگیری فقط از کنار، با ظرفیت قابل حمل لیفتراک باظرفیت 

  شرایط آزمایش  7-12-2
  :شرایط آزمایش باید به شرح زیر باشد

   . آمده است6-7معیار کلی در بند  7-12-2-1
  .آزمایش ها بدون حضور اپراتور انجام می شود 7-12-2-2
تمامی چرخ ها در موقعیت حرکت به جلو مطابق شکل های ب الی ح نشان داده شده در جدول                    7-12-2-3

  .، باشند13
 برابر فاصله افقی مرکز بار قابل حمل همانطور کـه  D   اندازه. است mm 1200  عمودی باراندازه 7-12-2-4

  ).  مراجعه شود، شکل الف13به جدول (توسط سازنده مشخص شده است 
 mm دیموقعیت لیفتراک روی سکو باید با استفاده از ترمزها یا با استفاده از گوه هـایی بـه بلنـ                    7-12-2-5

  . حفظ شود12
  ه لیفتراک های سوار–تجهیزات فرمان   7-13
یا دسته پمـپ کنتـرل       )حرکت عمودی دسته  (دسته افقی    یکاز   ، ایستاده اپراتور  با لیفتراک های   7-13-1

دسته بصورتی نصب مـی شـود کـه اپراتـور           : استفاده می کنند   ،کننده فرمان، که بصورت زیر هدایت می شود       
حرکت به سمت بـاالی     . هدایت کند آن را   مت انتهای بار لیفتراک ایستاده، با دست چپ         وقتی که روبروی قس   

انتهـای  جهتی کـه  دسته از حالت افقی، لیفتراک را به سمت راست اپراتور هدایت می کند، وقتی لیفتراک در               
  .باشدحرکت در حال بار جلو است، 

یا میلـه کـج کننـده       یا   )حرکت عمودی دسته   (دسته افقی  یکاز   ، ایستاده اپراتور  با لیفتراک های   7-13-2
میله بـصورتی نـصب مـی شـود کـه           : استفاده می کنند   ،کنترل کننده فرمان، که بصورت زیر هدایت می شود        

حرکت در جهت   .  هدایت کند  آن را  اپراتور وقتی که روبروی قسمت انتهای بار لیفتراک ایستاده، با دست چپ           
انتهـای  جهتـی کـه   ت راست اپراتور هدایت می کند، وقتی لیفتراک در عقربه ساعت دسته، لیفتراک را به سم 

  .در حال حرکت باشدبار جلو است، 
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، حرکـت در     ایـستاده  استفاده می کنند اپراتور وقتی کـه روبـروی بـار           که از فرمان   یلیفتراک های   7-13-3
جهتـی کـه    یفتـراک در    وقتی ل  جهت عقربه ساعت فرمان، لیفتراک را به سمت راست اپراتور هدایت می کند،            

  .در حال حرکت باشدانتهای بار جلو است، 
هـدایت بایـد بـا یـک        (استفاده می کنند اپراتور وقتی که روبروی بـار           که از فرمان   یلیفتراک های   7-13-4

انتهـای بـار جلـو     جهتی کـه ، هدایت به نحوی انجام می شود که وقتی لیفتراک در         ایستاده )دست انجام شود  
ند، حرکت در جهت عقربه ساعت فرمان، لیفتراک را به سمت راست اپراتـور هـدایت مـی                  است، حرکت می ک   

  ). این حالت به هدایت در جهت جلو نامیده می شود(کند 

 در لیفتراک های کنترل کننده سواره در انتها که در کارگاه استفاده شـده و هـدایت                  ،برای سازگاری هدایت لیفتراک    : استثناء
، هدایت در جهـت عقـب ممکـن اسـت           ) مراجعه شود  5-13-7به بند   ( حرکت به عقب استفاده می شود        در تمامی جهت ها در    

  .استفاده شود
استفاده می کنند و اپراتور عمود بر خط عادی حرکت قرار می گیـرد،                فرمان که از  یلیفتراک های   7-13-5

رکـت مـی کنـد، حرکـت در     انتهای بار عقب است، حجهتی که  وقتی لیفتراک در  هدایت به نحوی است که   
  . جهت عقربه ساعت فرمان، لیفتراک را در جهت عقربه ساعت هدایت می کند

اپراتـور عمـود بـر خـط         و   استفاده می کننـد     فرمان که از  لیفتراک های با امکان بارگیری از کنار،        7-13-6
راتـور حرکـت     سمت راسـت اپ    جهتهدایت به نحوی است که وقتی لیفتراک در          عادی حرکت قرار می گیرد،    

  . می کند، حرکت در جهت عقربه ساعت فرمان، لیفتراک را در جهت عقربه ساعت هدایت می کند
 کـه فراتـر از حـدود         جهـت   که از یک زبانه کنتـرل      هسوار/لیفتراک های موتوری دستی و دستی         7-13-7

، یـستاده  جهت حرکت ا   لیفتراک بیرون زده، استفاده می کنند، هدایت به نحوی است که وقتی اپراتور روبروی             
انتهای بار عقب است، حرکت در جهت عقربه ساعت زبانه، لیفتراک را در جهت عقربـه               جهتی که   حرکت در   و  

  . ساعت هدایت می کند
اسـتفاده مـی کننـد و اپراتـور مقابـل             فرمان ری زیاد و چیدمان منظم، که از      لیفتراک های با باالب     7-13-8

حرکت در جهـت عقربـه    هدایت به نحوی است که ،)انتهای بار در عقب(جهت حرکت عادی به جلو قرار دارد    
فرمـان در   . ساعت فرمان، لیفتراک را به سمت راست اپراتور، در حرکـت بـه سـمت جلـو، هـدایت مـی کنـد                      

  .موقعیتی قرار می گیرد که اجازه کار با دست چپ را بدهد
  الزامات هدایت   7-14
سـواره کـه از یـک       /دستی  ثنای لیفتراک های موتوری دستی و        است تمامی کنترل های فرمان، به      7-14-1

در مقابل مجروح شـدن اپراتـور       استفاده می کنند، باید محدود به خطوط مرزی در نمای پالن یا              زبانه کنترل 
 شـده   تمحافظـ در ضمن حرکت فرمان وقتی که از مانعی مثل دیوارها، ستون ها، و قفسه ها عبور می کنـد،                    

  .باشد
 کـه از یـک زبانـه کنتـرل         هسـوار /لیفتراک های موتوری دستی و دسـتی          هدایت کننده در   دسته  7-14-2

 دست اپراتور از جراحت توسط اشیایی نظیر درها، دیوارهـا، سـتون             می کنند، باید دارای ابزار محافظ     استفاده  
  .دنها، و قفسه ها باش
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یـک دسـتگیره هـدایت یـا        ،  گیـرد   فرمان انجـام    یک دست با استفاده از     توسطوقتی هدایت باید      14-7-3
آرایش فرمان و دستگیره باید بـه نحـوی طراحـی           . معادل آن برای افزایش ایمنی و راندمان باید استفاده شود         

شود که میزان خطر در اثر چرخش فرمان در واکنش به جاده، حداقل بوده، یا مکانیزم فرمان به نحوی باشـد                     
  .دستگیره هدایت باید داخل محیط چرخ فرمان باشد. ده شودکه مانع از چرخیدن فرمان در واکنش به جا

وقتی هدایت توسط هر کدام از دست ها ممکـن باشـد، و مکـانیزم هـدایت از نـوعی کـه مـانع از                           7-14-4
باشد، دستگیره هدایت ممکـن اسـت       ) هدایت با قدرت یا معادل آن     (چرخش فرمان در واکنش به جاده است        

ستگیره هدایت بایستی از نوعی که توسط دست اپراتور از بـاال درگیـر شـده، و             در این صورت، د   . استفاده شود 
  .باید داخل محیط چرخ فرمان باشد

   وزن با بارلیفتراکkg 31750 برای لیفتراک های با و شامل سرویسعملکرد سیستم ترمز   7-15
  .د باید فراهم شود که الزامات این بخش از استاندارد را ارضاء می کنسرویسیک سیستم ترمز   7-15-1
بـه  .( میلـه کـشش    باید توسط یکی از دو آزمایش، آزمایش کشش          سرویسعملکرد سیستم ترمز      7-15-2

  .، ارزیابی شود)  مراجعه شود2-5-15-7 به بند (یا آزمایش فاصله توقف )  مراجعه شود1-5-15-7بند 
  محدودیت های نیروی کنترل ترمز  7-15-3
رکت به سمت پایین به منظور ترمز کردن، عملکرد الزم ترمز باید بـا نیـروی        برای پدال های با ح     7-15-3-1

  . نیوتن بدست آید670پدال برابر 
برای پدال های با حرکت به سمت باال به منظور ترمز کردن، عملکرد الزم ترمـز بایـد بـا حالـت                       7-15-3-2

دال کامالً آزاد بوده و رها شدن ترمزها با         پ پدال کامالً آزاد بدست آید، ولی اتصال ترمز باید به نحوی باشد که            
  . نیوتن انجام شود290نیروی نه بیشتر از 

 نیـوتن  225، عملکرد الزم ترمز باید با نیروی نه بیشتر از )به هم فشردن(برای ترمز های دستی   7-15-3-3
  .بدست آید

  .، ممکن است استفاده شود بکار می روند ، شامل آنهایی که با زبانهسایر انواع کارکرد ترمز 7-15-3-4
   شرایط آزمایش7-15-4

  :شرایط آزمایش باید به شرح زیر باشد
 تا انجـام     باشد سطح جاده باید آسفالت تمیز مسطح، بتن جارو شده، یا معادل آن، و با طول کافی                7-15-4-1

طـول کـافی    وقتی روش آزمایش فاصله توقف استفاده می شود، جـاده بایـد دارای              . ممکن شود ایمن آزمایش   
  .بوده تا اجازه سرعت حرکت پایدار شده قبل از استفاده از ترمز را فراهم آورد

سیستم افـزایش قـدرت،     . لیفتراک باید تا مقدار حداکثر تعیین شده توسط سازنده بارگیری شود           7-15-4-2
ی و تمـامی    کنترل کننده های حرکت، شـامل دنـده، بایـد در حالـت خنثـ              . اگر وجود دارد، باید استفاده شود     

  .سیستم های ترمز آزاد باشند
  . ساییدن ترمزها قبل از آزمایش، اختیاری است 7-15-4-3

  :در زیر روش پیشنهاد شده آمده است
  ظرفیت قابل حمل لیفتراک، 50  % –بار  7-15-4-3-1
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  ، هرکدام که کمتر است،km/h 24  مقدار حداکثر یا– سرعت اولیه در جاده 7-15-4-3-2
  ،)توقف( صفر – سرعت انتهایی در جاده 7-15-4-3-3
   حداکثر بدون سرخوردن چرخ ها یا بلند شدن چرخ های فرمان،–شتاب نسبی  7-15-4-3-4
  . ایست جلو و ایست عقب–جایگزین  7-15-4-3-5
این بعنوان راهنما استفاده می شود، اگر دود مشهود         .  ایست 50 دقیقه بعد از هر      30 – توقف    7-15-4-3-6

  .مان توقف ممکن است افزایش یابد و تعداد ایست ها بین توقف ها کاهش یابدبود، ز
  روش های آزمایش  7-15-5
  روش کشش میله کشش 7-15-5-1
اندازه گیری کشش میله هم در حرکت به جلو و هم در حرکت به عقب، در حالیکه با سـرعت                     7-15-5-1-1

  . در هر دو جهت کشیده می شودkm/h 1,6نه بیش از 
 mm 900  وصل شود ولی نـه بـیش از        جفت کننده میله باید افقی بوده و در ارتفاع استاندارد          7-15-5-1-2

  .باالی سطح جاده
 باید لیفتراک را قادر سازد تا کشش را در میله حداقل به اندازه درصدی        سرویسسیستم ترمز    7-15-5-1-3

  :، ایجاد کند)مراجعه شود 2 به شکل (تراک بار شده طبق رابطه زیر از وزن لیف
برای لیفتراک های با باالبری کم و زیاد، بجز لیفتـراک هـای بـا بـاالبری زیـاد و چیـدمان                       7-15-5-1-3-1

  :منظم
)/(86.1 hKmVD =  

  . شود25  %ولی الزم نیست بیشتر از
  :برای لیفتراک های با باالبری زیاد و چیدمان منظم 7-15-5-1-3-2

)/(24.1 hKmVD =  
  . شود15  %لی الزم نیست بیشتر ازو

  :که در آن
D بر حسب درصد تعیین می شود-2، که از شکل در میله کشش، کشش .  
V ،سرعت حرکت لیفتراک بارشده ،Km/h  

  روش فاصله توقف  7-15-5-2
 ترمز ها لیفتراک بار شده را در فاصله الزم متوقف کـرده، و از نقطـه                  آیا مشخص می سازد که    7-15-5-2-1
  :تفاده از ترمز اندازه گیری، و از رابطه زیر محاسبه می شوداس
  

D
v

s
2394.0

=   
  : در آنکه

D       ، بر حسب درصد تعیین می شود-2، که از شکل در میله کششکشش .  
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  V       ماکزیمم سرعت حرکت لیفتراک، 

   الزامات عملکرد ترمز سرویس-2شکل 

s ،تئوریک،مقدار تقریبی فاصله توقف  m   
v ، سرعت ،Km/h  

  استحکام  7-15-6
برای لیفتراک های با حرکت به سمت پایین پدال ترمز برای استفاده از آن، سیستم باید قـادر بـه               7-15-6-1

  . نیوتن را ، بدون شکست هیچ قسمتی داشته باشد1335تحمل نیروی پدال ترمز به اندازه 
ت بـاالی پـدال ترمـز بـرای اسـتفاده از آن، نیرویـی معـادل        برای لیفتراک های با حرکت به سم    7-15-6-2

  . تنظیم فنر نباید باعث شکست هیچ قسمتی شود200% حداکثر 
 715، سیستم باید قادر به تحمل یک نیـروی          )به هم فشردن  (برای لیفتراک های با ترمز دستی        7-15-6-3

  .نیوتنی در وسط دسته ترمز باشد
  وزن لیفتراک و بار kg 31750ای لیفتراک های تا و شامل عملکرد سیستم ترمز پارک بر  7-16
 باشـد، بایـد تهیـه و        بخشی از یا شامل ترمز سرویس     که ممکن است    ) یا مکانیزم  (یک ترمز پارک    7-16-1

 شیب که لیفتراک با ظرفیت قابل حمل می تواند باال رود، یا در شیبیقادر به نگه داشتن لیفتراک در حداکثر      
  :ر زیر، هر کدام که کمتر است، باشدهای تعیین شده د

  5  %–با باالبری زیاد، و چیدمان منظم  7-16-1-1
  10  %–با باالبری کم، و چیدمان منظم  7-16-1-2
  10%  -هسوار/موتوری دستی و دستی  7-16-1-3
  15  %–سواره در حالت نشسته، الکتریکی یا موتور احتراقی  7-16-1-4
  15  %–اده، الکتریکی یا موتور احتراقی سواره در حالت ایست 7-16-1-5
باید قادر به حفظ الزامات عملکردی مشخص شـده بـا وجـود هـر نـوع جمـع                    پارکسیستم ترمز     7-16-2

  .شدگی در سیستم ترمز، کاهش در منبع انرژی، یا نشت از هر نوعی باشد
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د عـادی قابـل کـارکرد       باید بصورت دستی با دست یا با پا از موقعیـت عملکـر             پارکسیستم ترمز     7-16-3
لیفتراک های با ترمزهـای فقـط غیـر         . بکار افتد  باشد، یا بصورت خودکار وقتی از حالت عادی خارج می شود،          

  .فعال سازدرا پارک خودکار باید دارای یک هشدار دهنده به اپراتور باشند تا قبل از ترک لیفتراک ترمز 
  .وندترمز ها ممکن است قبل از آزمایش ساییده ش  7-16-4
  عالمت گذاری کنترل جهت حرکت   7-17

 قابـل تـشخیص    جهت جلو و عقب باید بصورت واضح و با دوام روی کنتـرل یـا در نزدیکـی آن                     )های (کنترل
  .باشد

   لیفتراک های الکتریکی، اپراتور نشسته–نترل های حرکت ک   7-18
 تنظیم مجـدد کنتـرل سـرعت و         فعال کردن جریان حرکت باید ابزاری فراهم شود تا فقط با           برای  7-18-1

یک موقعیـت مثبـت خنثـی یـا کنتـرل بایـد       .  جهت، وقتی اپراتور موقعیت عملیات را فرض کرد، عملی شود      
  .فراهم شود

   بصورت دستی–کنترل جهت  7-18-1-1
 1انتهـای بـار جلـو     جهتـی کـه     حرکت کنترل به سمت خالف اپراتور باعث حرکت لیفتراک در            7-18-1-1-1

  .است، می شود
 است، می   1انتهای بار عقب  جهتی که   حرکت کنترل به سمت اپراتور باعث حرکت لیفتراک در           7-18-1-1-2

  .شود
  ) دنده(انتخاب کننده سرعت حرکت  7-18-1-2

الگوی انتخاب سرعت باید بصورت واضـح و بـادوام قابـل           . انتخاب کننده سرعت باید در محل راحت قرار گیرد        
  .تشخیص باشد

   کنترل سرعت و جهت حرکت با یک پدال یا دو پدال کنار یکدیگر-ترکیب 7-18-1-3
جهتـی کـه    حرکت به سمت جلو یا پایین پدال چپ یا قسمت جلو باعث حرکت لیفتـراک در                  7-18-1-3-1

  . است، می شود1انتهای بار جلو
که جهتی  حرکت به سمت جلو یا پایین پدال راست یا قسمت عقب باعث حرکت لیفتراک در                 7-18-1-3-2

  . است، می شود1انتهای بار عقب
  .یا پایین هر کدام از قسمت ها باعث افزایش سرعت می شود/حرکت به سمت جلو و  7-18-1-3-3
  . هستند2پدال ها برای اپراتور نشسته در صندلی کنار، جهتی 7-18-1-3-4
  ه اند کنترل سرعت و جهت حرکت با دو پدال، که توسط پدال ترمز جدا شد–ترکیب  7-18-1-4
  . است، می شود1پدال سمت راست باعث حرکت لیفتراک در جهتی که  انتهای بار جلو 7-18-1-4-1

                                                 
برای . باید مطابق این استاندارد باشد) به سمت انتهای بار (، کنترل ها برای موقعیت عادی اپراتور"چرخش کامل موقعیت اپراتور"در لیفتراک های با  1

 . حرکت کنترل باید در جهت حرکت لیفتراک باشدکنترل های دستی جهت،
جلو است حرکت دهد  که  انتهای بار  اپراتورهای نشسته در کنار، پدال یا قسمتی از پدال به سمت انتهای بار لیفتراک، باید لیفتراک را در جهتیبرای 2

 .عقب است حرکت دهد  که  انتهای بار تیو پدال یا قسمتی از پدال به دور از انتهای بار لیفتراک، باید لیفتراک را در جه
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  . است، می شود1انتهای بار عقبجهتی که  باعث حرکت لیفتراک در   چپپدال سمت 7-18-1-4-1
  .آزاد کردن هر کدام از پدال ها باعث افزایش سرعت می شود 7-18-1-4-1
  . هستند2برای اپراتور نشسته در صندلی کنار، جهتیپدال ها  7-18-1-4-1
قطع شدن جریان حرکت بصورت خودکـار بایـد           برای وقتی اپراتور از موقعیت کار خارج می شود،         7-18-2

  .ابزاری فراهم شود
برای قطع کردن تمامی جریان های کنترل،       ) ممکن است از نوع کلیدی باشد     (یک سوییچ دستی      7-18-3

  .باید فراهم شود
  .ترمزها باید با پای راست کارکرده و با فشار دادن عمل کنند  7-18-4
اگـر کنتـرل دسـتی اسـت،        . کنترل سرعت موتور باید با دست راست یا با پای راست عمـل کنـد                7-18-5

حرکت باید به سمت جلو یا باال برای افزایش سرعت باشد، اگر کنترل پایی است، آزاد کـردن باعـث افـزایش                       
  .سرعت شود

هم شتاب و هم ترمز را کنترل می کند، حرکت به سـمت پـایین پـدال باعـث                    اگر یک پدال تنها     7-18-6
  . ترمز عمل می کند، و پدال باید برای پای سمت راست قرار گیرد،افزایش سرعت، و با آزاد کردن پدال

 بـه نحـوی     یـد  با  ، قابل دسترسی است   در حالت کارکرد عادی      ابزاری که به سهولت توسط اپراتور       7-18-7
  .باشد که تمامی برق لیفتراک قطع شود

   لیفتراک های الکتریکی، اپراتور ایستاده–کنترل های حرکت   7-19
فعال کردن جریان حرکت باید ابزاری فراهم شود تا فقط با تنظیم مجـدد کنتـرل سـرعت و                    برای  7-19-1

یت مثبت خنثی یا کنترل باید فراهم       یک موقع . جهت، وقتی اپراتور موقعیت عملیات را فرض کرد، عملی شود         
  .شود

قطع شدن جریان حرکت بصورت خودکـار بایـد           برای وقتی اپراتور از موقعیت کار خارج می شود،         7-19-2
  .ابزاری فراهم شود

برای قطع کردن تمامی جریان های کنترل،       ) ممکن است از نوع کلیدی باشد     (یک سوییچ دستی      7-19-3
  .باید فراهم شود

  .رمزها ممکن است با حرکت به سمت پایین یا باال فعال شوندت  7-19-4
 بـه نحـوی      بایـد   ، قابل دسترسی اسـت    در حال کارکرد عادی      ابزاری که به سهولت توسط اپراتور       7-19-5

  .باشد که تمامی برق لیفتراک قطع شود
   لیفتراک های صنعتی موتور احتراق داخلی، اپراتور نشسته–کنترل های حرکت   7-20
کنترل های حرکت باید به نحوی باشند که قدرت به چرخ ها وقتی اعمال شود که کنترل جهـت                     7-20-1
  .یک موقعیت مثبت خنثی یا کنترل باید وجود داشته باشد. ، فعال شده باشددندهیا 
   بصورت دستی–کنترل جهت   7-20-1-1
 2انتهـای بـار جلـو     تـی کـه     جهحرکت کنترل به سمت خالف اپراتور باعث حرکت لیفتراک در            7-20-1-1-1

  .است، می شود
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 است، می 1انتهای بار عقبجهتی که  حرکت کنترل به سمت اپراتور باعث حرکت لیفتراک در          7-20-1-1-2
  .شود

  . است"H"یک راه حل دیگر عالمت گذاری مناسب الگوی  –استثناء 
  )دنده(انتخاب کننده سرعت حرکت  7-20-1-2

الگوی انتخاب سرعت باید بصورت واضح و بـادوام قابـل           . حل راحت قرار گیرد    انتخاب کننده سرعت باید در م     
  .تشخیص باشد

   کنترل سرعت و جهت حرکت با یک پدال یا دو پدال کنار یکدیگر-ترکیب 7-20-1-3
جهتـی کـه    حرکت به سمت جلو یا پایین پدال چپ یا قسمت جلو باعث حرکت لیفتـراک در                  7-20-1-3-1

  . می شود است،4انتهای بار جلو
جهتی که  حرکت به سمت جلو یا پایین پدال راست یا قسمت عقب باعث حرکت لیفتراک در                 7-20-1-3-2

  . است، می شود4انتهای بار عقب
  .یا پایین هر کدام از قسمت ها باعث افزایش سرعت می شود/حرکت به سمت جلو و  7-20-1-3-3
  . هستند2نار، جهتیپدال ها برای اپراتور نشسته در صندلی ک 7-20-1-3-4
   کنترل سرعت و جهت حرکت با دو پدال، که توسط پدال ترمز جدا شده اند–ترکیب  7-20-1-4
  . است، می شود1پدال سمت راست باعث حرکت لیفتراک در جهتی که  انتهای بار جلو 7-20-1-4-1
  . می شود است،1انتهای بار عقبجهتی که  باعث حرکت لیفتراک در   چپپدال سمت 7-20-1-4-2
  .آزاد کردن هر کدام از پدال ها باعث افزایش سرعت می شود 7-20-1-4-3
  . هستند2پدال ها برای اپراتور نشسته در صندلی کنار، جهتی 7-20-1-4-4
  .سرعت موتور نباید بیشتر از حالت کم خالی باشد مگر آنکه کنترل شتاب عمداً فعال شده باشد  7-20-2
  .، باید فراهم شود)ممکن است از نوع کلیدی باشد(وش کردن موتور یک وسیله دستی خام  7-20-3
  .ترمزها باید با پای راست کارکرده و با فشار دادن عمل کنند  7-20-4
پدال کالچ، اگر استفاده می شود، کالچ را با حرکت به سمت پایین آزاد کرده، و باید برای کـار بـا           7-20-5

  .پای چپ قرار گیرد
 مشترک کالچ و ترمز استفاده می شود، حرکت اولیه به سـمت پـایین کـالچ را آزاد                   لاگر یک پدا    7-20-6

  .پدال باید برای پای چپ قرار می گیرد.  کرده و حرکت نهایی به سمت پایین ترمز را فعال می سازد
اگـر کنتـرل دسـتی اسـت،        . کنترل سرعت موتور باید با دست راست یا با پای راست عمـل کنـد                7-20-7

اگر کنترل پایی اسـت، آزاد کـردن باعـث افـزایش     . د به سمت جلو یا باال برای افزایش سرعت باشد         حرکت بای 
  .سرعت شود

هم شتاب و هم ترمز را کنترل می کند، حرکت بـه سـمت پـایین قـسمت                   مشترکاگر یک پدال      7-20-8
  .پدال مشترک باید برای پای سمت راست قرار گیرد. ترمز، ترمز را فعال می سازد

سیستم روشن کردن عادی موتور نباید بکار افتد اگر کارکردن باعث چرخش چرخ های راهبر می                  7-20-9
  .شوند
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  موتور احتراق داخلی، اپراتور ایستادهبا  لیفتراک های صنعتی –کنترل های حرکت   7-21
 کنترل های حرکت باید به نحوی باشند که قدرت به چرخ ها وقتی اعمال شود که کنترل جهـت                    7-21-1

  .یک موقعیت مثبت خنثی یا کنترل باید وجود داشته باشد. یا انتقال، فعال شده باشد
 وقتی پدالی که با پای راست کار مـی          ،باعث افزایش سرعت   ، عمل می کند   پابا  اگر  ،  شتاب دهنده   7-21-2

  .کند، به سمت پایین حرکت کند
  .، باید فراهم شود)دی باشدممکن است از نوع کلی(یک وسیله دستی خاموش کردن موتور   7-21-3
  .ترمزها ممکن است با حرکت به سمت پایین یا باال فعال شوند  7-21-4
 محـرک سیستم روشن کردن عادی موتور نباید کار افتد اگر کارکردن باعث چرخش چـرخ هـای                   7-21-5

  .می شوند
االبری کـم و    سواره، و با ب   / لیفتراک های موتور الکتریکی دستی، دستی        –کنترل های حرکت      7-22

  چیدمان منظم
جریان حرکت باید خودکار به موقعیت خنثی برگردد وقتی توسط اپراتور آزاد می شود، یا جریـان                   7-22-1

 وقتی توسط اپراتور آزاد می شود و می تواند دوباره فعال شود فقـط بـا تنظـیم مجـدد                     د قطع شود  حرکت بای 
  .ا فرض کرد زمانی که اپراتور موقعیت ر،کنترل های سرعت و جهت

ابـزار کنتـرل کـه بـه         به وسیله  شودیا انتخاب    ،کنترلباید   حرکت به سمت جلو و عقب لیفتراک        7-22-2
این ابزار کنترل بصورت    . دسته روی زبانه هدایت گرفته می شود      دستگیره  سهولت در دسترس بوده زمانی که       

  :جهتی به یکی از حالت های زیر عمل می کند
 سمت جلوی لیفتراک، کنترل به جلو و برای حرکت به سمت عقـب، کنتـرل بـه                  برای حرکت به   7-22-2-1

  ،کند می حرکتعقب 
کنترل از دو دکمه که در باالی دسته کنترل قرار گرفته تشکیل شده، وقتی زبانه کنترل تقریبـاً                   7-22-2-2

  ب است،عمودی است، به نحوی مرتب شده که دکمه جلویی برای حرکت جلو و عقبی برای حرکت به عق
 خواهـد  ، باعث چرخش در همان جهـت چـرخش فرمـان    سیستم کنترل دارای حرکت چرخشی     7-22-2-3

  .بود
را فـراهم   ) km/h 6/5 !تقریبـا (سیستم کنترل قابلیت حرکت با سرعت برابر یا کمتـر از راه رفـتن                77-22-3

  .خواهد کرد
ی شود که از عملیات اتفاقی توسـط      کنترل حرکت برای عملیات با سرعت باال باید به نحوی طراح           77-22-4

  .اپراتور پیاده، جلوگیری کند
  در حالت، و و جریان برق موتور باید قطع شود      ،باید فعال شده  ترمز  در حالت زبانه تقریباً عمودی،       77-22-5

تـراک  با آزاد کردن ابزاری که معموالً برای کنترل حرکت لیف          ، برقرار است  مشابهشرایط  زبانه تقریباً افقی بوده     
  .دو ش و جریان به موتور رانش قطع،باید فعال شدهیا ترمز استفاده می شود 

لیفتراک های با باالبری کم و چیدمان منظم ممکن است با یک سیستم لغزشی، قطع جریان برق بـه موتـور رانـش،            –استثناء  
مال ترمز، و فعال کـردن ابـزار هـشدار دهنـده            ابزار اع . که زمان آزاد شدن ابزار کنترل حرکت، ترمز را فعال نکرده، مجهز باشند            
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سـرعت بـا وجـود ایـن سیـستم نبایـد از             . لیفتراک، باید به سهولت بکار افتد مادامیکه اپراتور در کنار لیفتراک حرکت می کند             
ید به  در ضمن، یک بر چسب یا عالمت با       . ، زمانی که سیستم لغزشی فعال است بیشتر باشد        )km/h 5,6 تقریباً(سرعت راه رفتن    

  .لیفتراک چسبیده شود، تا نشان دهنده مجهز بودن لیفتراک به این سیستم باشد
که می توانند برای اعمال ترمز باال یا پـایین حرکـت کننـد، بایـد                های مجهز به زبانه     در لیفتراک    77-22-6

  :وسایل زیر فراهم شود
انتهـای  ده عملیـاتی بـوده و   در محـدو جهت حرکت لیفتراک اگـر زبانـه  برعکس کردن خودکار     77-22-5-1
  ، یاتماس پیدا می کنداپراتور پیاده  آن با نترلک

 وقتی که کنترل آزاد شده و اجـازه برگـشت بـه موقعیـت               گستره عملکرد زبانه  اعمال ترمز در     77-22-5-2
  .خنثی داده می شود

ه تمـامی بـرق      بـه نحـوی باشـد کـ         باید  ، قابل دسترسی است   ابزاری که به سهولت توسط اپراتور      77-22-7
  .لیفتراک قطع شود

   لیفتراک با باالبری زیاد و اپراتور در ارتفاع–کنترل ها   7-23
برای کاهش سقوط آزاد سکویی که اپراتور را نگه داشته است، ابزار خودکار باید فراهم شـود تـا از               7-23-1

  :این ابزار باید. پایین آمدن مکانیزم باالبری جلوگیری کند و زنجیر باالبری باید آزاد باشد
  با عملکرد عادی تداخل نکند مگر آنکه فعال شود، 7-23-1-1
  .حرکت به سمت پایین مکانیزم باالبری، که سکوی اپراتور را نگه داشته، را متوقف سازد 7-23-1-2
  .اپراتور ایستاده در آن بلند شده تا  حلقه آزاد شود/اجازه دهد که ابزار بلند کردن بار  7-23-1-3
باید به نحوی تنظیم شوند که لیفتراک حرکت نکند مگر آنکـه کنتـرل بـرای                 کنترل های حرکت    7-23-2

  .سرعت و جهت فعال شده باشد
 عملکرد خـوب وقتـی سـکوی اپراتـور           روش ابزار خودکار برای محدود کردن سرعت حرکت طبق         7-23-3

  . قرار دارد، باید فراهم شودmm 600 اشغال شده ودر باالی
قطع شدن جریان حرکت بصورت خودکـار بایـد           برای ی اپراتور از موقعیت کار خارج می شود،       وقت  7-23-4

  .ابزاری فراهم شود
برای قطع کردن تمامی جریان های کنترل،       ) ممکن است از نوع کلیدی باشد     (یک سوییچ دستی      7-23-5

  .باید فراهم شود
 مناسب برای غیر فعـال سـاختن تمـامی          وقتی بیش از یک سری ایستگاه کنترل وجود دارد، ابزار           7-23-6

. باید فـراهم شـود تـا      کنترل های فعال ، بجز آنهایی که روی سکوی باال رونده برای استفاده انتخاب شده اند،                 
  .فقط یک ایستگاه کنترل در یک زمان باید قادر به عملکرد باشد

 به نحوی باشد   باید ،رسی است قابل دست  در حال کارکرد عادی      ابزاری که به سهولت توسط اپراتور       7-23-7
  .که تمامی برق لیفتراک قطع شود

  کنترل های جابجا کردن بار  7-24
  کنترل های جابجا کردن بار  7-24-1
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  ترجیحاً باید برای کار با دست راست قرار گیرد، 7-24-1-1
  باید بصورت خودکار بار را در مرکز قرار دهد، 7-24-1-2
وام روی کنترل یا در نزدیکی آن  قابل تشخیص باشد و وظایف و جهت               باید بصورت واضح و با د      7-24-1-3

  .حرکت بار یا تجهیزات را نشان دهد
  .یک دسته تنها ممکن است برای بیش از یک وظیفه بکار رود  7-24-2
  .سطح فوقانی یک وسیله کنترل چرخش باید در همان جهت حرکت دسته حرکت کند  7-24-3
باید ترجیحاً مـشخص بـوده و ترجیحـاً    )  پیش انتخاب یا وسایل خودکار  نظیر( کنترل های خاص      7-24-4

  .طبق توصیه های فوق باشد
  . شودمراجعه  ASME B56.11.3  برای عالئم جابحا کردن بار، به استاندارد  7-24-5
باید ترجیحـاً بـه ترتیـب محـل و          ) کلید های ضربه ای   شامل   ( یا کنترل های نوع دستی     –دسته    7-24-6

  . چیده شده باشند14ت طبق جدول جهت حرک
یا وسـایل کمکـی توسـط یـک جفـت دکمـه             /وقتی عملکرد باالبردن، پایین آوردن، کج کردن، و           7-24-7

بـرای مثـال،   .  تشریح شد عمـل کننـد      6-24-7فشاری کنترل می شود، آنها باید در همان جهتی که در بند             
قرار گرفته بایـد همـان وظیفـه ای کـه حرکـت             ) رنسبت به موقعیت اپراتو   (فعال کردن دکمه ای که در عقب        

  .دسته کنترل به عقب فعال می سازد را انجام دهد
 در  m/s 6/0 دکل های عمودی باید به ابزاری برای جلوگیری از پایین آمدن بار با سرعتی بیش از                 7-24-8

  .حالت خرابی جریان برق کنترل هیدرولیک نگه دارنده بار مجهز باشند
  کج کردنمکانیزم   7-25

، اگر وجود داشته باشـد، بایـد قـادر بـه کـارکرد کامـل،                مکانیزم کج کردن برای لیفتراک های با باالبری زیاد        
  . باشدکنترل شده

  چنگک ها  7-26
یـا حرکـت عرضـی زیـاد        / شوند که از رها کـردن غیـر عمـد و             باید به نحوی طراحی   چنگک ها     7-26-1

  .جلوگیری کنند
با ظرفیت بار تنهای هر کدام در محلی که قابل رویـت بـوده و در                  واضح بصورتباید  هر چنگک     7-26-2

  ظرفیت قابل حمل در مرکز بـار       kg 2000  یعنی 2000×600برای مثال،   : حک می شود   معرض پارگی نباشد  
mm 600 .  

  .استحکام چنگک باید اجازه بارگذاری و آزمایش زیر را بدهد  3- 7-26
 از Dر به سه برابر بار قابل حمل بازوی چنگک و باید به در فاصله  باید متناظFبار آزمایشی   1- 3- 7-26

  ). مراجعه شود3 به شکل  (دوبازوی چنگک لیفتراک وارد شساق صفحه جلوی 
   .مشابه حالت لیفتراک چنگکی، مقید می شودباید بازوی چنگک  2- 3- 7-26
 ثانیه نگـه داشـته   30به، و برای مدت ده، به تدریج و بدون ضر     بار آزمایشی باید دو مرتبه وارد ش       7-26-3-3

   .شود
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   ترتیب محل و جهت حرکت–  یا کنترل های نوع دستی - دسته 14جدول 
    جهت حرکت

  
  وظیفه

   نوشته  شدهبه ترتیب محل

  
  

  به ترتیب بار یا تجهیزات

حرکت غالب دست اپراتور وقتی که 
دسته کنترل را فعال می سازد 
مادامیکه به بار نگاه می کند 

  )1-یادآوری(
  باال                              قالب

                                       پایین
  به سمت عقب یا باال

                  به سمت جلو یا پایین  
  جمع کردن                  دسترسی

           باز کردن
  )2یادآوری (به سمت عقب 

          به سمت جلو                    
  به سمت عقب            کج کردن

                              به سمت جلو
  )2یادآوری  (به سمت عقب یا باال

                  به سمت جلو یا پایین  
  راست                       جابجای عرضی

                                        چپ
   یا باالبه سمت عقب

                  به سمت جلو یا پایین  
  به سمت عقب           هل دادن–کشیدن 

                              به سمت جلو
  به سمت عقب یا باال

                  به سمت جلو یا پایین  
  در جهت عقربه ساعت      چرخش عرضی

   ساعت         در خالف جهت عقربه
  به سمت عقب یا باال

                  به سمت جلو یا پایین  
  به سمت عقب            چرخش طولی

                              به سمت جلو
  به سمت عقب یا باال

                  به سمت جلو یا پایین  
      باال                           پایدار کننده بار

                                       پایین
  به سمت عقب یا باال

                  به سمت جلو یا پایین  
  راست                             تاب خوردن

                                        چپ
  به سمت عقب یا باال

                  به سمت جلو یا پایین  
  در جهت عقربه ساعت      شیب

           در خالف جهت عقربه ساعت
  به سمت عقب یا باال

                  به سمت جلو یا پایین  
  با هم                           موقعیت چنگک

                                    جداگانه
  به سمت عقب یا باال

به سمت جلو یا پایین                    
  درگیر                              سفر

                                        آزاد
  به سمت عقب یا باال

                  به سمت جلو یا پایین  
    درگیر                             آزاد  گرفتن

                         پایین بردهباال آمده   پایدار کننده لیفتراک
    درگیر                             آزاد  گیره

برای لیفتراک های با باالبری زیاد و چیدمان منظم و لیفتراک های حمل پالت با کنترل مرکزی، حرکت غالب دست اپراتـور وقتـی   :   استثنا  1-یادآوری  
  . سمت مقابل بار استدسته کنترل را فعال می سازد در حالیکه رو به 

  .  جهت چرخش دسته کنترل باید در همان جهتی که حرکت مورد نظر دکل یا بار است، باشد2-یادآوری 
  



  62

  
   چنگک نمونه- 3شکل 

از خـود   نباید تغییر شـکل دائمـی       .  شود بایدکنترلبازوی چنگک قبل و بعد از دومین بارگذاری          7-26-3-4
   .نشان دهد

ای انجام بر روی لیفتراک های نمونه می باشند، ولی ممکن است همچنین بـر               این آزمایش ها بر     7-26-4
  .روی لیفتراک های تولیدی بصورت انتخابی بر حسب درخواست استفاده کننده یا سازنده نیز انجام شوند

  پشت بند ادامه  7-27
احتمـال    باشـند تـا     کـافی  ، باید ارتفاع، پهنا، و اندازه بازشو هـا        وجود داشت ، اگر   پشت بند  ادامه  7-27-1

  .برسد  به حداقلافتادن بار به سمت دکل وقتی دکل در موقعیت حداکثر کج شدگی به عقب است،
حالتی ساخته شود که با دید خوب تداخلی نداشـته، و           به   ، باید وجود داشت ، اگر   پشت بند  ادامه  7-27-2

  . در یکی از دو جهت افزایش یابدmm 150 اندازه بازشو ها نباید از
  حفاظ باالی سر برای لیفتراک های با باالبری زیاد سواره موتوری صنعتی  7-28
  الزامات طراحی  7-28-1
یـا  (عـب بـا پوشـش چـوب سـخت         حفاظ باالی سر و اتصال آن باید قادر به تحمل ضربه یک مک              7-28-1-1

  . داشته باشد2-2-28-7 را تحت شرایط مشخص شده در بند kg 45 )معادل آن
 را 15الی سر و اتصال آن باید قادر به تحمل ضربه آزمـایش مـشخص شـده در جـدول             حفاظ با   7-28-1-2

  . آمده است3-2-28-7جزییات انجام آزمایش و اندازه گیری تغییرشکل در بند . داشته باشد
 در یکی از دو جهت ، پهنا یا ارتفاع بیـشتر           mm 150 بازشو ها در باالی حفاظ باالی سر نباید از          7-28-1-3

  .شود
حفاظ باالی سر در شرایط عادی کارکرد از عملیات لیفتراک تا باالی اپراتور ادامه می یابـد بجـز                     7-28-1-4

برای حفاظ های باالی سر که به دکل ثابت شـده انـد، نکتـه فـوق بـرای تمـامی                     .  مواردی که برای زیر است    
  .راتر نمی روندحفاظ باالی سر از خطوط مرزی در نمای پالن ف. موقعیت های دکل بکار می رود

دسته کنترل در موقعیت خنثی آن، پدال های محافظت نشده، و چرخ هدایت کننده ممکـن اسـت در جهـت              
دسته های کنترل ممکـن اسـت بـه         .  یابند ادامه mm 150 دکل خارج از نمای پالن حفاظ باالی سر تا فاصله         
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 یابنـد، بـه     ادامـه  mm 150  تا فاصله  طرف هر کدام از لبه های لیفتراک خارج از نمای پالن حفاظ باالی سر،             
  . ه عملیات، بیرون نروندگسترشرطی که خارج از نمای پالن لیفتراک در هیچ نقطه ای از 

هـر  . پا و کف پا فراتر از حفاظ باالی سر، محافظت شده منظور می شود اگر تحت پوشـش یـک حفـاظ باشـد      
 که در صفحه پالن انـدازه گیـری         mm 150 رقسمت از آنها بدون چنین پوششی به حداکثر بیرون زدگی براب          

  . می شود باید محدود شود
 از نقطـه    mm 890 برای لیفتراک های اپراتور نشسته، یـک فـضای عمـودی حـداقل بـه انـدازه                  7-28-1-5

خص شـده، تـا   ش مـ  ISO 5353 لیفتراک، همانطور که در استاندارد بین المللـی   -H صندلی یا نقطه شاخص
  . در ضمن کار لیفتراک، باید حفظ شوداتور قرار گرفته، در حالت عادیکه سر اپر ،پایین پروفیل حفاظ

 ی از سـکوی   mm 1880 برای لیفتراک های اپراتور ایستاده، یک فضای عمودی حداقل به انـدازه               7-28-1-6
ن کـار   در ضـم  حالت عادیکه اپراتور روی آن می ایستد تا پایین پروفیل حفاظ که سر اپراتور قرار گرفته، در          

  .لیفتراک، باید حفظ شود
  .لیفتراک های موتوری دستی باباالبری زیاد نیازی به حفاظ باالی سر ندارند  7-28-1-7
وقتی توسط استفاده کننده درخواست شود، سازنده ممکن است ارتفاع معمولی حفاظ باالی سر                7-28-1-8

تفاده کننده اجازه کار کردن با حفاظ را در         و فضای عمودی برای سر اپراتور زیر حفاظ را کاهش دهد تا به اس             
  .مکانهایی که موانع باالی سر ارتفاع کلی کاهش یافته لیفتراک را محدود می کند، بدهد

  دستور العمل آزمایش  7-28-2
  کلیات 7-28-2-1
آزمایش ها با حفاظ باالی سر نصب شده در یک لیفتـراک کـه بـرای آن طراحـی شـده، و یـا                     7-28-2-1-1

  .، انجام گیردیه سازی شده  نصبحالت شب
، ابتدا انجام شـود،     kg 45) یا معادل آن  (اگر آزمایش ضربه یک مکعب با پوشش چوب سخت           7-28-2-1-2

  .همان حفاظ باالی سر برای انجام آزمایش ضربه سقوط استفاده می شود
  kg 45 –آزمایش سقوط مکعب  7-28-2-2
پوشیده و در یـک  ) یا معادل آن(ربه باید با چوب سخت   کیلوگرمی آزمایش ض   kg 45 مکعب   7-28-2-2-1

  .اندازه داشته باشد mm 300 لبه تقریباً
مکعب آزمایش باید سقوط آزاد، عمودی، تصادفی روی حفاظ باالی سر کرده و مرکز مکعـب                 7-28-2-2-2

ه اپراتـور اسـت،      که مرکز آن باالی صندلی اپراتور یا موقعیـت ایـستاد           mm 600 باید در یک دایره ای به قطر      
  .باشد

مکعب آزمایش باید به نحوی قرار گیرد که در حالت سقوط آزاد بـا سـطح تخـت تقریبـاً بـه                       7-28-2-2-3
  .موازات باالی حفاظ باالی سر باشد، با یک گوشه یا یک لبه مکعب برخورد صورت نگیرد

هـیچ  (بدون شکـست    :  می افتد  mm 1525 از یک فاصله   مکعب آزمایش مطابق شرح، ده بار      7-28-2-2-4
 mm 19 و بدون تغییر شکل دائمی که بیش از       )  ولی عالئم ترک های کوچک مجاز است       –قسمتی جدا نشود    

  ). مراجعه شود4به شکل ( اولیه ایجاد شده توسط حفاظ باشد بر اساس مقدار فضای باال سر
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   تغییر شکل هاسقوط حفاظ باالی سر با مکعب، حد آزمایش -4شکل 

   سقوطضربه آزمایش  7-28-2-3
  در مقطـع و mm 80  درmm 40، تقریبـاً  مانیسـاخت چـوبی  بار آزمایش باید متشکل از الوار     7-28-2-3-1

mm 3600 تا  mm 3700      در طول و نه بیشتر از  mm 1000   قطعات جدا باید با بعـد     .  در پهنا باشد mm 80 
صل می شوند، یکی تقریباً در وسـط، و بقیـه در            الوار ها به یکدیگر با حداقل سه نوار فلزی و         . تخت قرار گیرند  

یک بار آزمایش از مصالح دیگر و ابعـاد         ).  مراجعه شود  5به شکل   ( از هر انتها     mm 900 فاصله ای نه بیشتر از    
دیگر می تواند استفاده شود، به شرطی که نتایج آن در یک آزمایش از حالت شـرح داده شـده کمتـر وخـیم                        

  .نباشد
مایش بحالت سقوط آزاد از موقعیت تقریباً افقی افتـاده و از ارتفـاعی کـه مقـدار ضـربه                    بار آز  7-28-2-3-2

  . ایجاد کندjoul را بر حسب 15مورد نیاز تعییت شده در جدول 
 طول عمود بر محـور      mm 3700 تا mm 3600 بار آزمایشی باید در مرکز حفاظ باالی سر با         7-28-2-3-3

 مراجعـه   5بـه شـکل     ( باید با حفاظ در این محل برخورد کنـد           mm 1000 مرکزی طولی لیفتراک، بعد تخت    
  ).شود

 برای لیفتراک های اپراتور نشسته، مقدار تغییر شکل دائمی حفاظ باالی سر و اتصال آن بعد                 7-28-2-3-4
از ضربه، باید بین یک سطح افقی مماس بر سطح زیرین حفاظ در محل اپراتور و صفحه افقی مماس بر سطح                     

  . باشدmm 254 این فاصله بین صفحات نباید کمتر از. رخ فرمان باید اندازه گیری شودفوقانی چ
برای لیفتراک های اپراتور ایستاده، مقدار تغییر شکل دائمی حفاظ باالی سر و اتصال آن بعد                 7-28-2-3-5

 ایـستد و   بین سطحی کـه اپراتـور در حـین کـار روی آن مـی     mm 1625 از ضربه، باید فاصله ای نه کمتر از   
  ).مراجعه شود 7به شکل (صفحه افقی مماس بر سطح زیرین حفاظ باالی سر از خود بجای گذارد 

محافظت اپراتور برای لیفتراک های اپراتور ایستاده، کنترل انتهایی، اهرو باریـک و بـا وزنـه                   7-29
  تعادل
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   روش آزمایش ضربه حفاظ باالی سر -5شکل 

ممکن است بعنوان بخشی از لیفتـراک بـرای محـدود کـردن ورود اشـیاء        حفاظ یا وسایل دیگری       7-29-1
  . فراهم شود،، که معموالً در عرض مسیر حرکت قرار دارند به داخل فضای اپراتور)نظیرتیرهای قفسه(افقی 

 باید به اندازه کافی استحکام داشته باشند تا ضربه یک بار را که تصادم بین یـک    ابزار و اتصال آنها    7-29-1-1
 و یک مانع افقی صلب که یک تیر قفـسه را بـا بعـد                km/h 1,6 لیفتراک با ظرفیت قابل حمل کامل و سرعت       

  . شبیه سازی می کند، به تواند تحمل کندmm 75 عمودی
  .جهت و نقطه ضربه باید به نحوی انتخاب شود که بیشترین ورود به ناحیه اپراتور را بوجود آورد 7-29-1-1

 در صـفحه افقـی      mm 100 ربه، نباید جداشدگی در قسمتی یا خیـز دائمـی بـیش از            بعد از ض   77-29-1-1
  .باشد

عمدتاً در جهت عمـود بـر مـسیر حرکـت مـی              این ابزار برای ایجاد حفاظت اپراتور از اعضاء افقی          7-29-2
) وله هـا  نظیر میله ها یا ل    (باشند، ولی نمی توانند در مقابل ورود تمامی اشیاء، خصوصاً با سطح مقطع کوچک               

   .که به موازات جهت حرکت قرار گرفته اند، حفاظت کنند
 طراحی شوند تا با عملکرد عـادی کنتـرل هـا تـداخلی بوجـود                 به نحوی  ابزار حفاظت اپراتور باید     7-29-3

   .نداشته باشند، اجازه ورود و خروج راحت به لیفتراک را بدهند، و اجازه خروج سریع هنگام اورژانس را بدهند

  حفاظ برای چرخ ها  7-30
حفاظ یا سایر ابزار برای محافظت اپراتور در حالت کارکرد عادی، در مقابل اشیایی که توسط چرخ یا الستیک                   

  . پرتاب می شود، باید فراهم شود
   حفاظ برای قسمت های متحرک7-31
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ت، بایـد    یـک خطـر اسـ      احتمـال اپراتور، در موقعیت کارکرد عادی، باید در مقابل قسمت های متحـرک کـه               
  . محافظت شود



  67

  
  )نشسته( حدود تغییر شکل ضربه حفاظ باالی سر -6شکل 

  
  )ایستاده ( حد تغییر شکل ضربه حفاظ باالی سر-7شکل 

  
   بار های آزمایش ضربه حفاظ باالی سر15جدول 

ظرفیت قابل حمل لیفتراک در 
   mm 600 مرکز بار

  )1(انرژی آزمایش ضربه 
Joul 

  شیحداقل وزن بار آزمای
)kg(  

 kg 1360و کمتر   
 kg 1361تا  kg 2270   

kg  2271تا kg 3630   
 kg 3631تا  kg 6350   
 kg 6351تا  kg 11300   

 kg 11301و بیشتر   

  5400  
10800  
21760  
32640  
43520  
48960  

340  
680  
1360  
1360  
1360  
1360  
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  محدودیت های کلی  7-32
های مکانیزم نظیر قالب ها، شـیب، وغیـره خـارج از محـدود     از حرکت سیستم  تمهیدات باید برای جلوگیری     

  .مشخص شده با طراحی انجام شود
  وسایل هشدار دهنده  7-33
هر لیفتراک باید به یک شیپور، سوت، زنگ، یا سایر وسایل تولید صدا قابل کنترل توسط اپراتـور                    7-33-1

  .مجهز شود
 مناسب برای اسـتفاده در محـل هـای مـورد نظـر،              )دیدنی یا شنیدنی  (عالوه بر این، سایر وسایل        7-33-2

  .ممکن است نصب شود اگر توسط استفاده کننده درخواست گردد
  سطوح پدال و سکو  7-34

پدال های کنترل و سکو های کنترل که روی آن می ایستند، یا با پای اپراتور تماس دارد، بایـد دارای سـطح                       
  .ضد لغزش باشند

   ثابت–سکوی اپراتور   7-35
 بایـد بـه     سـواره / تنها از کنار، موتوری دسـتی      کنترل در انتها، دسترسی، راهرو باریک، بارگیری      راک های   لیفت

سکویی که فراتر از موقعیت اپراتور ادامه یافته مجهز شوند، و به اندازه کافی استحکام داشته باشـد تـا بتوانـد                      
 لیفتراک با بیـرون زدگـی حـداکثر سـکو            برابر وزن لیفتراک بارگیری شده را که در محور طولی          2,5فشار بار   

محل اپراتور باید به نحوی ساخته شود تا فضا بـرای           . نسبت به یک سطح عمودی وارد می شود را تحمل کند          
نظیر حد نهایی قسمت پایین اپراتور، شامل کنترل های پایی اپراتور ایجاد کرده، و بتواند داخل خطوط مرزی                  

  .ل کار است همانطور که توسط سازنده توصیه شده، نگه دارنددر نمای پالن لیفتراک وقتی در حا
  رل در انتهاتلیفتراک های با کن  7-35-1
اگر چنین بود، آنها بایـد اجـازه ورود خـروج           . اطاقک اپراتور ممکن است همراه با سکو ایجاد شود         7-35-1-1

  .راحت از سکو را بدهند
 نوع کیفی، یا لیفتراک هایی کـه روی آسانـسور هـای         در لیفتراک های با کنترل انتهای جفت از        7-35-1-2

  . کوتاه حمل می شوند، وسیله جلوگیری از تا شدن غیر عمد سکوی تا شده اپراتور باید فراهم شود
   .لیفتراک های دسترسی، راهرو باریک، و با بارگیری تنها از کنار  7-35-2

ن بود، آنها باید اجازه ورود خروج راحت از سـکو           اگر چنی . اطاقک اپراتور ممکن است همراه با سکو ایجاد شود        
  .را بدهند

  .هسوار/لیفتراک های موتوری دستی   7-35-3
 اطاقک اپراتور همراه با سکو به علت تداخل با دسته هدایت کننده، و با خروج سریع و بدون مزاحمت اپراتـور                  

  .توصیه نمی شود
ایـن  . بیشتر برای عملکـرد ایمـن الزم باشـد        تحت شرایط خاص، ممکن است حفاظ های کمتر یا            7-35-4

  .شرایط کار کرد، همانطور که توسط استفاده کننده تعیین می گردد، با همکاری سازنده باید مشخص شوند
   باالرونده–سکوها   7-36
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  :سکو هایی که برای باالبردن افراد استفاده می شود باید دارای  7-36-1
  .دسطح داشته باش یک کف ضد لغزش 7-36-1-1
   .mm 450  درmm 450 حداقل فضای کف  به ازاء هر نفر 7-36-1-2
محافظت برای افراد در موقعیت عادی کارکرد در روی سـکو در مقابـل قـسمت هـای متحـرک                     7-36-1-3

  .لیفتراک که خطرناک هستند
نـاب بـستن    طابزار نگهدارنده نظیر نرده یا وسیله ای برای حفظ کردن افراد مثل کمربند بدن یا                 7-36-1-4

  . باال رودmm 1200 ، هر گاه که سکو بتواند به ارتفاع بیشتر ازبدن
  باشد، یا در حالـت بـیش از        mm 915 نرده باید دارای ارتفاعی نسبت به کف سکو نه کمتر از           7-36-1-4-1

mm 1065       مـی توانـد   دارای یـک راه دسترسـی بـوده، نـرده           . وسط حفاظ باشد  در   در دورتادور محیط باال و 
 اگر قرارگیری مناسب بـه راحتـی امکـان          ،الیی یا جداشدنی باشد، یا از زنجیر ها ممکن است استفاده شوند           لو

نرده ها و حفاظ راه دسترسی باید قادر به تحمل یک نیروی متمرکز افقی   . پذیر بوده و شرایط امن محرز است      
  . نیوتن در نقطه حداقل مقاومت، بدون تغییر شکل دائمی باشند890برابر 

  :وسایل محافظت یک اپراتور 7-36-1-4-2
طول باید به نحـوی     . باشد) یا  مواد کشسان معادل    ( باید از طناب نایلونی      طناب بستن بدن   7-36-1-4-2-1

 محـدود بـه     ل کار خود بوده، ولی باید حداکثر افتـادگی آزاد،         دارای آزادی حرکت در مح    ) ها(باشد که اپراتور    
mm 1525راتور باشد از نقطه اتصال به اپ.  

 اپراتـور  حالت گیر کـردن      ایجادباعث   باید به نحوی قرار گیرند که         بدن    بستن  های طناب 7-36-1-4-2-2
  .نشونددر طناب، 

 در باالی سکو، در نقطه ای در باال و در نزدیکـی مرکـز               قطعه ای به یک   بدن  طناب بستن    7-36-1-4-2-3
  . می شودوصلسکو 

 که به صورت خودکار طناب نجات یکپارچه یا   طنابباید بخشی از یک     ابزار کاهش سرعت     7-36-1-4-2-4
  .سقوط آزاد را جلوگیری می کند

   باشد،mm 44 کمربند بدن باید دارای حداقل عرضی 7-36-1-4-2-5
  :آزمایش کردن 7-36-1-4-2-5

  .طناب بستن بدنکمربند بدن و  -الف
  سـقوط از ارتفـاع     kg 113  سه آزمایش ضربه متـوالی بـا        ابزار کامل برای نگهداری اپراتور باید قادر به تحمل        

mm 1825   در آزمایش، نوار کمر کمربنـد بایـد وزن آزمـایش را بـه              . افتادن آزاد وزنه روی زمین، باشد      بدون
  .همان حالتی که کارگر را نگه خواهد داشت، وزنه را نگه دارد

  . ابزار کاهش سرعت- ب
 مستقیماً زیر ابزار کـاهش سـرعت نگـه          kg 136 رار می گیرد، وزنه    وقتی ابزار کاهش سرعت مورد آزمایش ق      

  .باید کامالً متوقف شود mm 1220تکیه گاه حذف و وزنه در حال سقوط نه در بیش از . داشته می شود
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محل .  باید با نرده یا سایر وسایل حفاظت بکار رود         یک سکوی اضافی استفاده می شود،     وقتی   7-36-1-4-3
  . بجای یا اضافه بر نرده ها، مجهز شده باشدطناب بستن بدنت با کمربند بدن و کار کرد ممکن اس

سکوی اضافی استفاده نمی شود، یک ابزار حفاظتی نظیـر نـرده هـا، زنجیـر هـا،      از یک  وقتی   7-36-1-4-4
  .سکوی اپراتور ایجاد شود) بار( باید در لبه باز طناب بستن بدنکابل، یا کمربند بدن و 

قتی کنترل ها برای استفاده در سکوی باال آمده ایجاد شـده، آنهـا بایـد براحتـی در دسـترس                     و  7-36-1-5
امکان قطع جریان برق لیفتراک باید فـراهم  . اپراتور بوده و در مقابل خرابی یا عملکرد تصادفی محافظت شوند  

ر کنترل های موجـود در      یک ابزار پایین آوردن اضطراری، عمل کننده از روی زمین باید فراهم شود تا ب              . شود
  .سکو غالب باشد

سیستم های هیدرولیکی یا بادی قالب باید شامل ابزاری برای جلـوگیری از پـایین آمـدن غیـر                     7-36-1-6
  . در مواقع خرابی شلنگ باشدm/s6 /0  اختیاری با سرعتی بیش از

م جاری شـدن مـصالح       بر اساس حداقل استحکا    1 به   3یک ضریب اطمینان سازه ای نه کمتر از          7-36-1-7
  .در تمامی اجزاء سازه ای باربر و ابزار اتصال سکو بکار می رود

 بوده  1-36-7اپراتور ایستاده باید مطابق بند        لیفتراک های با باالبری زیاد،     سکو های اپراتور برای     7-36-2
  :وعالوه بر آن دارای

راک بارگیری شده را که در محور طـولی          برابر وزن لیفت   2,5استحکام کافی برای تحمل فشار بار        7-36-2-1
  .داشته باشدلیفتراک با بیرون زدگی حداکثر سکو نسبت به یک سطح عمودی وارد می شود را 

  . ساخته شود28-7ق بند طابحفاظ م 7-36-2-2
  :عالوه بر آن دارای  و بوده1-36-7باید مطابق بند ) شامل سکوی اپراتور نمی شود(سکوی کار   7-36-3
  . باشد1-4-1-36-7و ابزار نگه دارنده طبق بند  mm 100یک ورق در جلو حداقل به ارتفاع  7-36-3-1
 نسبت به سطح فوقانی تکیه گاه پره چنگـک لیفتـراک            mm 200 کف سکوی در حداکثر فاصله     7-36-3-2

  قرار گیرد،
به سـمت بـاالی      یا چنگک با اطمینان وصل کرده، و از چرخیدن           سایلی که سکو را به سبد بار      و 7-36-3-3

   یا چنگک جلوگیری کند،بارسبد 
  ابزار قرار دادن صحیح سکو ی که مرکز آن در کنار لیفتراک است، 7-36-3-4
 صـفحه   ک لیفتراک ذکـر شـده، و بـه مـوازات          ابعاد کف نه از دو برابر فاصله مرکز بار که در پال            7-36-3-5

در امتـداد چـرخ   (یی بیش از عرض کلی لیفتـراک  طولی لیفتراک اندازه گیری می شود، بیشتر باشد و نه پهنا     
  در هر لبه داشته باشد،  mm 250 باضافه) های باربر اندازه گرفته می شود

وقتی کنترل برای باال و پایین آوردن وجود دارد، ابزار غیر فعـال سـاختن تمـامی کنتـرل هـای           7-36-3-6
 ،می کـه کنتـرل هـای روی سـکوی بـاال آمـده             فعال بجز آنهایی که در روی سکوی کار قرار گرفته اند، هنگـا            

به صورت همزمان فقط یکی از محل های کنتـرل هـا قـادر بـه فعالیـت               . استفاده می شود، وجود داشته باشد     
  ). بیان شد5-1-36-7به استثناء ابزار پایین آوردن که در بند ( باشد 
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 سـاخته مـی   28-7ق بنـد  در صورت درخواست استفاده کننده، یک حفاظ باالی سر کـه مطـاب           7-36-3-7
  شود، 

وزن کل بار، سکو، و افراد بیش از نصف ظرفیت مـشخص شـده در پـالک لیفتراکـی کـه سـکو                        7-36-3-8
  استفاده می شود، نباشد،

  :روی سکو مشخص شود،اطالعات زیر در معرض دید  7-36-3-9
   افراد و تجهیزات،لحداکثر بار شام 7-36-3-9-1
  وزن سکوی خالی، 7-36-3-9-2
  .حداقل ظرفیت لیفتراک که سکو روی آن می تواند نصب شود 7-36-3-9-3
  : باید دارای برای باال بردن افراد مناسبلیفتراک های  7-36-4
هـا بایـد براحتـی در دسـترس         وقتی کنترل ها برای استفاده در سکوی باال آمده ایجـاد شـده، آن              7-36-4-1

امکان قطع جریان برق لیفتراک باید فـراهم  . ی محافظت شوند بوده و در مقابل خرابی یا عملکرد تصادف  اپراتور
یک ابزار پایین آوردن اضطراری، عمل کننده از روی زمین باید فراهم شود تا بر کنترل های موجـود در                    . شود

   .سکو غالب باشد
 سیستم های هیدرولیکی یا بادی قالب باید شامل ابزاری برای جلـوگیری از پـایین آمـدن غیـر                   7-36-4-2

  . در مواقع خرابی شلنگ باشدm/s 6/0 اختیاری با سرعتی بیش از
  درپوش رادیاتور  7-37

تحت فشار، خنک شده با مایع، با موتور احتراق داخلی باید دارای درپوش رادیاتور از نوع                 تمامی لیفتراک های  
  .ایمن باشند، نظیر مرحله آزاد کردن فشار قبل از مرحله تخلیه کامل باشد

  ه چنگک هاادام  7-38
  ).مراجعه شود 8 به شکل( طول چنگک نگهدارنده باشد 150  %ادامه چنگک نباید طویل تر از  7-38-1
هر ادامه چنگک باید قادر به نگه داشتن یک بار با توزیع یکنواخت، یا معادل آن سه برابر ظرفیت                     7-38-2

  . ، باشدقابل حمل، وقتی بر روی لیفتراک نوع خاص نصب می شود
صالح هر ایراد موضعی ناشی از ساخت تا سه مرحله اعمال مقدماتی بار آزمایشی، تغییر شکل دائمـی در                   بعد ا 

  .اثر این بار آزمایشی نباید بوجود آید
داری بـار    طول نگه  50  %، مرکز بار قابل حمل ادامه چنگک باید حداقل در         دسته بندی به منظور     7-38-3

  .باشدقرار گرفته ادامه چنگک 
 هر کدام جداگانه و اندازه چنگـک نگهدارنـده         ،هر قسمت ادامه یافته چنگک    بار قابل حمل    دار  مق  7-38-4

 180 × 800بـرای مثـال،     .  بایـد حـک شـود      دن،ذیدر سطح قابل رویت و بدون احتمال صدمه         واضح  بصورت  
 mm 80  با اندازه چنگک نگهدارنـده برابـر       mm 600  در مرکز بار   kg 2000   یعنی یک بار    2000 600 -80×
  .mm 800  و با طولی نه کمتر ازmm 180 در
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   ادامه چنگک- 8 شکل 

. از درگیر شدن تصادفی چنگـک هـا جلـوگیری کنـد          ادامه چنگک باید به نحوی طراحی شود که         7-38-5
  . فراتر رودmm 12 فاصله جانبی بین چنگک و ادامه آن نباید از

ظرفیـت    kg 5500 زیاد اپراتور سـواره تـا وشـامل       ی  دن باتری در لیفتراک های با باالبر      مقید کر   7-39
 و لیفتراک های با باالبری زیاد و چیـدمان  باالبه استثنای لیفتراک های با باالبری زیاد اپراتور در     ( قابل حمل   

  )منظم
به عنوان بخشی از لیفتراک، ابزاری باید برای مقیـد سـاختن بـاتری در جهـت طـولی و عمـودی                        7-39-1

در فـضایی کـه معمـوالً        mm 100 وی که اگر چپ شدگی لیفتراک رخ داد، بـاتری بـیش از            فراهم شود به نح   
 بصورت عرضی فراتر از خطوط مرزی لیفتراک در نمـای پـالن             mm 100 توسط اپراتور اشغال شده یا بیش از      

  .حرکت نکند
 تا حداکثر   ، وقتی که چپ شدگی    ه مشخص شده  گسترابزار مقید کننده باید جابجایی باتری را در           7-39-2

یـک سـطح افـق از حالـت تعـادل        روی  شبیه سازی می شود با افتادن آزادانه یک لیفتـراک ایـستا             درجه 90
  . جابجایی باتری نباید با خروج اپراتور از لیفتراک تداخلی ایجاد کند. حفظ کند بحرانی،

  سیستم نگهدرنده اپراتور  7-40
 اپراتـور   ثابـت موقعیـت   بـا   بری زیاد که دارای یک صـندلی،        لیفتراک های با وزنه تعادل، کنترل مرکزی، باباال       

 برای کمک به اپراتور به منظور کاهش خطر گیـر           له نگهدارنده، سیستم، یا اطاقک    هستند باید دارای یک وسی    
این وسایل نبایـد بـه   . یا بدن بین لیفتراک و زمین در حالت چپ شدن لیفتراک، باشند         /کردن دست اپراتور و     

  .یا دید/رکرد لیفتراک را محدود سازند، برای مثال سوار و پیاده شدن اپراتور، جابجایی، و مقدار زیاد کا
هشدار ها و دستور العمل ها که با هدف و برای استفاده از سیستم محافظ اپراتور فراهم شده، بایـد در محلـی                

  . روی لیفتراک نصب و شامل وظایف اپراتور باشدقابل رویت
  دید  7-41
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راک های با موتور احتراق داخلی و با باالبری زیاد الکتریکی، با وزنه تعادل، اپراتور نشسته صنعتی                 دید در لیفت  
را ارضـاء   ASME B.56.11.6    باید شرایط دید پذیرفتـه شـده در اسـتاندارد   kg 4500 با ظرفیت تا و شامل

  .کند

 ASME  شرایط دید پذیرفتـه شـده در اسـتاندارد   وقتی الزامات طراحی برای یک استفاده در یک لیفتراک خاص با –استثناء 

B.56.11.6                  مغایرت دارد، سازنده و استفاده کننده با مشورت با یکدیگر، باید ابزار کمکی یا روش کارکرد جـایگزین را کـه بـرای
ایـن  . نمی باشد کمک به اپراتور یا هشدار به افراد در نزدیکی الزم است، را تعیین کنند، ولی این بخش تایید یک وسیله کمکی                      

ممکن است شامل، ولی نه محدود به، وسایل صوتی و تصویری هشدار، ابزار کمکی دید، محدود کردن افراد پیاده در محـل کـار              
  . باشدرلیفتراک، یا فرد کمکی برای کمک به اپراتو

   صدا7-42
 ASME B.56.11.6آزمایش صدا، وقتی انجام می شود، باید مطـابق دسـتورالعمل هـای آزمـایش اسـتاندارد      

  .باشد
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  اصطالحات و تعاریف بکار رفته  :4بخش 
،  سـوزی  میزان خطر آتش   کردن لیفتراک ها از نقطه نظر        فهرستطبقه بندی یا    ، یعنی   تاییدلغت  : تایید شده 
 مجهز  ، یک آزمایشگاه تایید شده    به عبارت دیگر  یا شک الکتریکی توسط یک آزمایشگاه معتبر ملی،         /انفجار، و   

 آزمایش ها نظیر مواردی که توسط آزمایشگاه های شرکت هـای بیمـه توصـیه شـده                   و م ارزیابی ها   انجا رایب
  .است

، نصب شده بصورت دائم یا جداشـدنی        بندپشت  یک وسیله ای غیر از چنگک های متداول یا ادامه           : تجهیزات
 چنگـک، گیـره هـا، ابـزار     نمونه های متداول ادامـه .  یک لیفتراک برای جابجا کردن بار      باالبرروی مکانیزم   در  

  .، و بوم ها هستندچکشچرخش، جابجا کننده عرضی، پایدار کننده بار، 
، بوسـیله بـست هـای       سبدتجهیزاتی که می توانند روی چنگک ، یا بجای چنگک روی            : تجهیزات جدا شدنی  

 بـرای   بربـاال متداول مثل بلت ها، پین ها، غیره نصب شده، و نیازی به جداکردن سایر قسمت هـای سیـستم                    
  .نصب یا جداکردن آن نیست

  .افرادی که توسط مصرف کننده برای استفاده یا نگهداری وسایل مشخص شده اند:  اختیارصاحبافراد 
  . به آنطنابیک نوار ساده یا مرکب با ابزار بسته شدن آن به کمر و برای بستن یک : ، بدنطناب بستن 

  .ز حرکات اتفاقی یک لیفتراک ثابتیک وسیله برای جلوگیری ا: سیستم ترمز، پارک
  .وسیله اصلی از هر شکل برای نگه داشتن و متوقف کردن لیفتراک: سیستم ترمز، سرویس

  .یریلماشین  برای پر کردن فاصله بین دو وسیله متحرکیک : ورق پل
ر  و چنگـک، یـا بـا تجهیـزات، عبـارت اسـت از وزن در مرکـز بـا        سبدظرفیت یک لیفتراک مجهز به    : ظرفیت

مشخص که یک لیفتراک خاص می تواند بار را در حرکت حمل، جابجا و در ارتفاع مشخص وسیله نگهـداری                    
  .انبار کند

  .ظرفیت برای تعریف توانایی جابجا کردن بار توسط یک لیفتراک خاص تجهیز شده بکار می رود –یادآوری 
غلتکی نصب شده، و عمـودی در دکـل         یک سازه نگهدارنده برای چنگک ها یا تجهیزات، عموماً بصورت           : سبد

  .لیفتراک کنسولی حرکت می کند
  .موقعیت اپراتور کنترل در نزدیکی مرکز لیفتراک: کنترل مرکزی

این نقطـه بـصورت افقـی بـا فاصـله از سـطح              . نقطه ای که جرم بار درآن متمرکز شده است        ): بار(مرکز ثقل   
ح قرارگیـری بـار، یـا معـادل آن در سـایر وسـایل       عمودی جلوی لیفتراک  و بصورت عمودی با فاصله از سـط    

این نقطه در صفحه عمودی مرکزی طولی لیفتراک قرار دارد، مگر آنکـه محـل               . نگهداری بار قرار گرفته است    
  . دیگری مشخص شده باشد

ل در سقوط، بدون    توقف کام ایجاد  هر نوع مکانیزمی که برای کاهش سرعت سقوط، و          : وسیله  کاهش سرعت   
  .، بکار میروددست زدندخالت و 

یک ابزار متحرک یا ثابت برای پر کردن فاصله یا جبران اختالف بین سطح تخـت بـارگیری و                   : تخته بارگیری 
  .حمل کننده
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سازه ثابت عمودی که به صفحه تخت اپراتور اضافه شده، معموالً در طـرفین یـا در پـشت آن                    : ، اپراتور محفظه
  .صفحه
  . مخالف انتهای لیفتراک که بار قرار دارد، کنترل در انتهاموقعیت اپراتور:  آخر درکنترل

یک تجهیزات لیفتراک که به چنگک های لیفتراک بـرای افـزایش طـول مـوثر لیفتـراک بـرای                    : ادامه چنگک 
  .جابجا کردن بارهای با توزیع یکنواخت با ابعاد بزرگ اضافه می شود

 چنگک ها، که در نزدیکی پاشـنه انـدازه گیـری مـی              ارتفاع عمودی از کف تا سطح افقی باربر       : ارتفاع چنگک 
  .، با چنگک ادامه یافتهدسترسیشود، و در حالت لیفتراک های 

برای درگیر کردن و نگـه داشـتن   از سبد آویزان بوده و    بیرون زدگی های افقی شبیه شاخ، معموالً        : چنگک ها 
   .کار می رودبار ب

 و  گیـره یـا   یک انتهـای آن بـه کمربنـد بـدن           . ن یک نفر  یک طناب مناسب برای نگه داشت     : طناب بستن بدن  
  . بسته می شودطناب نجاتیا انتهای دیگر به یک جسم اساسی 

 ، وسیله کاهش سرعت، یا    طناب بستن بدن  یک طناب مناسب برای نگه داشتن یک نفر، که یک           : طناب نجات 
  .به آن وصل شده است) گیرهیا ( کمربند بدن 
که برای نگه داشتن بار بکار می رود، وقتی که بار بـسمت عقـب یـا                  و چنگک ها  بخشی از سبد    : پشت بند بار  

   .جلو کج می شود
ایجاد کـرده، افـزایش       ابزار جداشدنی که سطح نشیمن گاه بار بیشتر از آنچه نشیمن گاه            یک: پشت بند ادامه  

  .می دهد
یی عمودی لیفتراک کـه بـار در   فاصله افقی طولی از محل تالقی سطوح افقی حمل بار و صفحه جلو         : مرکز بار 

  . تا مرکز ثقل بار) یا سازه معادل حفظ بار(آن است 
  . می سازدراها، محصول نهایی آنشخص یا سازمانی که مواد خام را شکل داده و با مونتاژ کردن : سازنده
ی یا مقـاطع  معموالً از قوط.  را می دهدسبدعضو نگهدارنده، هدایت کننده بار، که اجازه حرکت عمودی     : دکل

  .  را فراهم می آوردسبدمشابه که نشیمن گاه راه عبور برای غلتک های 
  .ارتفاع چنگک ها در حالت کامالً بلند شده وقتی که بارگیری شده است: حداکثر ارتفاع لیفتراک

حالت متداول، صحیح، مکان و حالت بدن درست، مشخص شده با طراحی اولیـه کـه در        : حالت عملکرد عادی  
  . می تواند بصورت ایمن بهره برداری شود، ،اگر مطابق توصیه های سازنده کار کنداک، حالت یک لیفتراین 

یک فرد آموزش دیده و صاحب اختیار که می تواند هر عمل یک لیفتراک صنعتی موتـوری را کنتـرل                    : اپراتور
  .کند

بـه منظـور محافظـت اپراتـور در         یک قاب نصب شده در لیفتراک در باالی سر اپراتور سـوار             :  باالی سر  حفاظ
  .مقابل اشیاء سقوط کننده

 لیفتراک یا سایر وسایل بـاالبر را        ن کارکرد ،یک صفحه تخت یا یک سطح که یک فرد ایستاده         : ، اپراتور سکوی
  .کنترل می کند



  76

  یا سایر وسایل باالبر نـصب شـده، و   باالبرهر صفحه تختی که می تواند بر روی یک لیفتراک    : تکمیلی ،سکوی
نیازی به برچیدن قسمتی از سیستم باالبر برای نصب یا حذف آن نیست، ولی برای بـاال بـردن افـراد سـاخته                       

  .نشده است
 باالبریک صفحه تخت به منظور ایجاد شرایط ایمنی کار که جهت  نصب بر روی یک لیفتراک                  : کاری ،سکوی

ای کارکردن از سطح صـفحه ایمنـی تخـت          یا سایر وسایل باالبر طراحی شده، تا یک سطح برای افرادی که بر            
  . کار باال آورده شده اند، ایجاد کند

برای لیفتراک مجهز به سبد بار و چنگک ها یا تجهیزات، وزن تعیین شده توسط سـازنده                 : ظرفیت قابل حمل  
در مرکز بار مورد نیاز که یک لیفتراک خاص می تواند بار را حمل و در ارتفـاع تعیـین شـده توسـط سـازنده                          

  .قراردهد، می باشد

  .ظرفیت قابل حمل ابزاری است برای مقایسه توانایی جابجا کردن بار توسط لیفتراک ها –یادآوری 
  .یک سطح برای کاهش احتمال سر خوردن پا: سطح ایمنی کار

  .روند قرار دادن بارها بر روی یکدیگر: ردیف کردن
ده برای کشیدن یک یا چند کامیون، تریلـر، یـا           یک کامیون صنعتی عمدتاً طراحی ش     : تراکتور کشنده صنعتی  

  .موتورسایر بار های متحرک بدون 
کـه  ) برای مثال ماشین باری، نیم تریلر، تریلر، یا ماشین ریلی         ( یک وسیله نقلیه حمل بار      : خودرو حمل ونقل  

  .ودممکن است توسط کامیون صنعتی موتوری یا بدون موتور برای بارگیری و تخلیه مواد کشیده می ش
  . الکتریکی که منبع انرژی آن یک باتری ذخیره ای می باشدلیفتراکیک :  باتری-الکتریکی ، لیفتراک
 خود باربردار، با وزنه تعادل یا بدن وزنه تعادل، مجهز به ابزار درگیر کننده بار                لیفتراکیک  : کنسول،  لیفتراک

  .به شکل کنسول مثل چنگک ها
 مجهز به وسیله نگهداری بار که تمامی بار در ضمن حمل عادی، خـارج               راکلیفتیک  : ، با وزنه تعادل   لیفتراک

  .چند ضلعی تشکیل شده در محل تماس چرخها قرار دارد
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    سه چرخ–اپراتور نشسته ) الف( چهار چرخ                                                         –اپراتور نشسته ) ب(

  
   اپراتور ایستاده) پ(

  
  با باالبری زیاد، با وزنه تعادل:  انواع لیفتراک-9کل ش

  لیفتراک کنسولی، لیفتراک اپراتور ایستاده، لیفتراک چنگکی
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   لیفتراک با باالبری کم، -11 لیفتراک با باالبری زیاد                                   شکل -10شکل 

  پراتور سواره                                                 با سکوی با باالبری کم                با سکو و ا
  

  
   لیفتراک موتوری دستی، حمل پالت -12شکل 

  
مجهز به مکانیزم بـاالبری ثابـت یـا کـج           (  باالبر   لیفتراکیک  : کنار/ و بارگیری از جلو      ، با وزنه تعادل   لیفتراک
بردار، با قابلیت حمل و ردیف کردن یک بار هم در موقعیت جلـو روبـروی وزنـه                  با وزنه تعادل خود بار    ) شونده

 درجه از محور مرکزی طـولی ماشـین، در حالیکـه دارای قابلیـت جابجـا                 90تعادل و هر موقعیتی تا و شامل        
  .می باشد)  مراجعه شود18به شکل (کردن عرضی بار 

  .نبع انرژی آن یک ژنراتور با موتور دیزل می باشد الکتریکی که ملیفتراکیک :  الکتریکی-دیزل، لیفتراک
 که انرژی اصلی به صورت الکتریسیته از منابع انرژی به موتـور منتقـل مـی                 لیفتراکیک  : الکتریکی،  لیفتراک

  .شود
 خود باربردار، مجهز به سبد بار و چنگک برای حمـل و ردیـف               لیفتراکیک  : باالبری زیاد چنگکی  ، با   لیفتراک

  .کردن بارها
  LP الکتریکی که منبع انرژی آن یک ژنراتور با موتـور بنزینـی یـا گـاز        لیفتراکیک  :  الکتریکی -گاز،  لیفتراک
  .می باشد
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  ، اپرلتور سواره لیفتراک با -14 لیفتراک برای کار در راهرو                                   شکل -13شکل 

  دسترسی زیاد               با                                            باریک ، لیفتراک بازویی

  
  ، زیاد لیفتراک با باالبری -16                                   شکل امکان بارگیری لیفتراک با -15شکل 

  ان منظم و سوارهبا چیدمسواره                                                 تنها از کنار و اپراتور                 
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  سواره / لیفتراک موتوری دستی -17شکل 

  
  در باال اپراتور ، لیفتراک با وزنه تعادل-19          شکل                   تعادل با امکان لیفتراک با وزنه -18شکل       
  کنار/   با امکان بارگیری از جلو                             کنار            /    بارگیری از جلو                    

  
نوع متـداول  .   خود باربردار، مجهز به مکانیزم باالبری برای ردیف کردن      لیفتراکیک  : باالبری زیاد ، با   لیفتراک

 چنگکی با باالبری زیاد، ماشین با باالبری زیاد چکشی، ماشین با باالبری زیاد پایه ای، ماشین بـا                   لیفتراکآن،  
  .می باشند)  مراجعه شود9به شکل (نسول، ماشین با باالبری زیاد سکویی باالبری زیاد ک

 با باالبری زیاد، قابل کنترل با اپراتـوری کـه روی یـک              لیفتراکیک  : باالبری زیاد و چیدمان منظم    ،با  لیفتراک
  .بکار می رود) با دست(سکوکه همراه ابزار درگیر کننده بارحرکت می کند، و به منظور چیدن انتخابی 
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  سکو لیفتراک با -)ب(                                                             حمل پالت لیفتراک -)الف          (

  
   لیفتراک بازویی-)ت( لیفتراک با دسترسی                                                                 -)پ              (

  
  تراک موتوری دستی با باالبری زیاد لیف-20شکل 
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   لیفتراک با چیدمان منظم  با باالبری کم-21شکل 

  
 خود باربردار، مجهز به سکوی بار، که اساساً به منظور حمـل و          لیفتراکیک  : باالبری زیاد، سکویی  ، با   لیفتراک

  . بکار می رودلغزشیصفحات بارشده .ردیف کردن 
  . می باشدیا دیزل ، LP که منبع انرژی آن موتور بنزین،  گاز لیفتراکیک : یبا موتور احتراق داخل، لیفتراک
 خود باربردار، مجهز به مکانیزم بـاالبری فقـط بـه انـدازه ای کـه امکـان                  لیفتراکیک  : باالبری کم ، با   لیفتراک

 11 شـکل    بـه ( سکویی با باالبری کـم و ماشـین بـاالبر پالـت              لیفتراکنوع متداول آن،    . حرکت افقی بار باشد   
  .می باشند) مراجعه شود

با اپراتوری که، روی آن قرار   با باالبری کم، قابل کنترل    لیفتراکیک  : باالبری کم و چیدمان منظم    ، با   لیفتراک
ماشین ممکـن اسـت قابلیـت    . بکار می رود) با دست(گرفته، یا کنار آن راه میرود، و به منظور چیدن انتخابی  

  ). مراجعه شود21  و16به شکل های (اشد خود بارگیری را نیز داشته ب
 خود باربردار، مجهز به سکوی بار، که اساساً به منظور حمل و             لیفتراکیک  : باالبری کم و سکویی   ، با   لیفتراک

  .بکار می رود.لغزشی.صفحات بارشده.ردیف کردن 
بـه  (ه، مـی باشـد       که طراحی آن بر اساس کنترل توسط اپراتـور پیـاد           لیفتراکیک  : موتوری دستی ،  لیفتراک

   ).مراجعه شود 20 و12شکل های 
 دو منظوره که طراحی آن بر اساس کنترل توسط اپراتور پیـاده             لیفتراکیک  : سواره /موتوری دستی ،  لیفتراک

  . یا سواره، می باشد
  خود باربردار، که اساساً به منظور چیدن بـا زاویـه قائمـه در راهـرو هـای                  لیفتراکیک  : باریکراهرو  ،لیفتراک

 13 به شکل    ( بکار می رود      با وزنه تعادل مورد نیاز است، با همان ظرفیت،         لیفتراکباریکتر از آنهایی که برای      
  ).مراجعه شود

، با باالبری زیاد، که توسط اپراتور قرار گرفته در سکویی           لیفتراکیک  : اپراتور در باال و با باالبری زیاد      ،لیفتراک 
 با باالبری زیـاد و چیـدمان مـنظم، و ماشـین     لیفتراک: خی انواع متداول آنبر. که باال میرود، کنترل می شود 

  . می باشند)مراجعه شود 19 به شکل (کنار /تعادل و بارگیری در جلو باالبر، اپراتور در باال با وزنه 
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بـین  خود باربردار، با باالبری کم، مجهز به چنگک های چرخ دار با ابعادی               لیفتراکیک  : ، حمل پالت  لیفتراک
صفحات باال و پایین پالت دو طرفه، و چرخها دارای قابلیت پایین آمدن در فضایی بـین صـفحات پـایینی، تـا                       

  .پالت را برای حمل از کف باال بکشد
متحرک موتـوردار، بـرای حمـل، هـل دادن، کـشیدن، بلنـد کـردن،                 لیفتراکیک  : ، صنعتی موتوری  لیفتراک

  .چیدن، یا ردیف کردن مواد
خود باربردار، معموالً با باالبری زیاد با وسیله نگهداری بار  به نحـوی نـصب                 لیفتراکیک  : ترسی، دس لیفتراک

شده که امکان جلوتر آمدن کنترل شده آن برای بلند کردن و چیدن یک بـار در موقعیـت فراتـر و حمـل در                         
  .موقعیت عقب رفته را دارد

  . توسط اپراتور سواره، می باشد که طراحی آن بر اساس کنترللیفتراکیک : سواره لیفتراک
 خود باربردار، معموالً با باالبری زیاد بـا وسـیله نگهـداری بـار  بـه                  لیفتراکیک  : بار گیری از کنار   ، با   لیفتراک

موقعیـت   نحوی نصب شده که امکان جلوتر آمدن جانبی کنترل شده آن برای بلند کردن و چیدن یک بار در                  
  ). مراجعه کنید5 به شکل (را دارد فراتر و حمل در موقعیت عقب رفته 

طبقه عمومی از ماشین های باربر کنسولی با اعضاء افقی چرخ دار که از بدنه اصـلی ماشـین        : بازویی،  لیفتراک
  .جلوتر آمده، معموالً با باالبری زیاد، برای برداشتن و حمل بارها بین بازوهای بیرون آمده آن

  .استفاده از ماشین های باربر صنعتی موتوری را دارندیک شخص یا سازمانی که مسئولیت : کاربر
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