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 لیفتراک چیست؟

ٍسیلِ ای است کِ دارای دٍ شاخک در جلَ تَدُ ٍ تررای تراال ٍ پراییي ترردى     
ِ  جایی از آى استفادُ هی شَد در ایي هاشریي نرٌعتی   . ٍسایل ٍ ّوچٌیي جا ت

هذرى، شاخک ّا تِ شکل ّای هختلفی تَلیذ هی شًَذ ٍ دکل ّای عوَدی کِ 
ِ جایی اًَاع تار هاًٌذ هثل جعثِ  در آى ٍجَد دارد، ترای تاال ٍ پاییي کردى ٍ جات

از لیفتراک هی ترَاى در ضارای   . استفادُ هی شَد… پالت، لَلِ ٍ ٍرق تشکِ ٍ 
 .داخل ساختواى ٍ تیرٍى از ساختواى استفادُ کرد



 هقدهه
 
تریي هاشیي حول ٍ ًملل تلاد  د  ًیا ل     لیفتران هحثَب  

تغَدیىِ  د شخظی وِ ًیاز تلِ حولل تلاد  د حَالِ اًثلاد ٍ      
 .اًثاد ادی  اشتِ تاشد تا ایي هاشیي آشٌا  

ّواًغَد وِ هیداًید اًثادّلا ٍ هحلیظ ّلای طلٌؼتی ه لتؼد      
خغر افریٌی ّ تٌد ٍ دػای  ًىلر ى ًىلاا ایوٌلی لیفتلران     

 .تؼضا تاػث تلفاا  ٌگیي خاًی ٍ هالی هی شَ 
 

 



 انواع لیفتراک بر اساس هوتور
لیفتر    ان یىی از هْن تریي ل وتْای لیفتر ان هیثاشد وِ تاهیي وٌٌدُ هَتَد 

 .لددا ٍ گشتاٍد الزم ترای وادور  آى تاشد
 .اهرٍزُ ترای واد اًداختي لیفتراوْا از اًَاع هختلف  َخ  ا تفا ُ هیشَ 

 :وِ هْوتریي اًَاع  َخ  شاهل
 

 (ا تاور،واًتر تاالًس،دیچتران) -( ترلی)لیفتر ان الىتریىی •
  یسللیفتر ان •
 (گاز ٍ تٌسیي)لیفتر ان  ٍ گاًِ  َز •

 



 لیفتراکپس از خریذ ایوٌی ًکات 

. تاید لثل از داًٌدگی تدْیساا دا تِ عَد هؼوَل ترد ی وٌٌداپراتَدّا ●
:  ترخی از هَاد ی وِ تاید ترای ّر گًَِ ایرا  ترد ی وٌید ػثادتٌد از

ترهسّا، فرهاى، وٌترل ّا،   تگاُ ّای ّشداد  ٌّدُ،  ول ٍ ال تیه 
 .ّا

لغؼا پس از خرید لیفتران شوا ًیاز تِ یه اپراتَد ٍ یا داًٌدُ  ادید وِ  ●
 .دا  اشتِ تاشد  داًٌدگی لیفتران  ًاهِحتوا تاید گَاّی 

ترای ا تفا ُ از لیفتران اگر تادشوا هَاد ی هاًٌد تشىِ،واغذ،تلَن ٍ ●
غیرُ هیتَاًید از الحالیِ ّای هخظَص تادتاى هاًٌد دٍل گیر،تشىِ 

 .ا تفا ُ وٌید… گیر،ػدل گیر ٍ 
ٍ یا تاد ّایتاى دا دٍی پال  ا تیثل وٌید ٍ هغویي شَید وِ تاد شوا  ●

 .غلظ ًویسًد ٍ از دٍی پال  ًویریس 
 

 



 هوارد الزم هحیطی ایونی
 

 .ًىاتی خْ  ا تفا ُ لیفتران  د هحیظ ٍخَ   اد  وِ چٌد ًىتِ از آى ّا دا ًام هیثرین
 خظ وشی ه یر ػثَد لیفتران

 ًظة تاتلَّای داٌّوا
 .هشخض ور ى ًاحیِ ّای خغر  از ٍ طؼة الؼثَد وِ تاػث ٍاشگًَی لیفتران ٍ تاد هی شَ 

 .ّوَاد اختي ه یر لیفتران خْ  خلَگیری از ترٍز حا ثِ
 .ا تفا ُ از ًَد هٌا ة ٍ  ید واهل ٍ وافی اپراتَد لیفتران

 



 
 :ًىاا ایوٌی  د ٌّگام داًٌدگی تا لیفتران 

 
 .ترد ی ترهس ّا ٍ تا  ال تیه ٍ  اله    تگاُ لثل از ا تفا ُ

 ا تفا ُ از لثاس ٍ والُ ایوٌی
 ٍ خظ وشی هخظَص لیفتران  حرو   د خغَط

 .ٌّگام لیف  تاد  ول دا ووی تِ  و  ػمة تیاٍد ید تا تاد ٍاشگَى ًشَ 
 .تؼد از لَ  تاد اگر  ید وافی ًدادید حتوا تا  ًدُ ػمة تاد دا حول وٌید

 .ٌّگام حول تاد شاخه دا ًس یه تِ  غح زهیي ًگاُ  ادید
 . د شیة  ًدُ ػمة حرو  وٌید

  ددٍزّای تاداًی تا  رػ  ون حرو  وٌید خْ  خلَگیری از لیس خَد ى لیفتران
 .از لثِ ّای ادتفاع  اد فاطلِ تگیرید

 .ٌّگام حرو  لیفتران تاید فمظ یه  رًشیي  اخل اتاله تاشد
 .ّیچگاُ اپراتَد  یگر دا دٍی شاخه تاال ًثرید

ٌّگام تادگیری اگر تادتاى ادتفاع  اد   د اعراف آى و ی ًثاشد وِ اگر حا ثِ ای دخ  ا  تاػث تلفاا ٍ 
 .طدهاا خاًی ًشَ 

 

 ایونی لیفتراک هنگام رانندگی



 اقذاهات
ایوٌی  تازد اى الداهاا اخرایی الزم ترای یافتي ّر ًمظی دا تح  تْداش  حرفِ ای ٍ لاًَى

ٍ همرداا آى اًدام هی  ٌّد تَخِ خاطی تِ تازد ی   تگاُ ّای تاالتر ٍ ًگِ  لیفتران
 . ادی آًْا ًشاى هی  ٌّد

 :اًدام هی  ٌّد ایوٌی تازد اى ترای اعویٌاى  ا ى تِ وادفرهایاى الداهاا زیر دا خْ 
حفظ تدْیساا تاالتری  د شرایظ خَب ترای خلَگیری از شى   ّای هىاًیىی ٍ یا 

پیشگیراًِ  تازرسی لیفتراک وادفرهایاى تاید تؼویر ٍ ًگْدادی لیفتران ٍ گسادش. ػولیاتی
دا ترد ی ور ُ ٍ ترًاهِ ًگْدادی تَطیِ شدُ  د   تَداا  فترچِ داٌّوای وادخاًِ  ازًدُ 

 .دا  ًثال وٌد

 

 بازرسی ایونی لیفتراک

 



. ترد للی   للتگاُ ّللای لیفتیٌللع تللرای تؼیللیي  رفیلل  تللاد
دا هغلاتك تلا    ت   فٌلی لیفتلران    وادفرهایاى تاید هؼایٌاا ٍ

همرداا اًدام  ٌّد، تِ ػٌَاى هثال، لثل از ا تفا ُ از   تگاُ 
 تلللللللللللاالتر تلللللللللللرای اٍللللللللللللیي تلللللللللللاد  
اعویٌاى تافتي از ایٌىِ لیفتران تا تدْیساا تا ویفتی از خولِ 
زًدیلر، ت للوِ ٍ اتظللاالا  یگللر  للاختِ شللدُ ا لل  ٍ خللاى  

تازد اى از وادفرهایاى  د هَد  تؼویر . وادگراى  د اهٌی  ا  
ٍ ًگْدادی ٍ هٌا ة تَ ى تدْیساا  د هحل ولاد  لَال هلی    
 وٌٌلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد

 



 
تازد اى ترای اعویٌاى از ایٌىِ وادگراى آهَزش،  اًش ٍ تدرتِ وافی ترای واد تا   تگاُ لیفتیٌع خاص دا 

آًْا ّوچٌیي ترد ی هی وٌٌد وِ  رپر تاى طالح ترای ًظادا تر  .  ادًد آًْا دا هَد  ادزیاتی لراد هی  ٌّد
 .ػولیاا وادگراى تا ایي   تگاُ ّا اًتخاب شدُ تاشٌد

تازد اى  َاتك آهَزشی دا هشاّدُ ٍ ور ُ ٍ  د هَد  آشٌایی تا تدْیساا ا تفا ُ شدُ  د هحیظ واد ٍ دٍش 
 .واد  د هداٍدا   تگاُ ّای لیفتیٌع، ٍ خغراا هوىٌِ از وادگراى ٍ  رپر تاى  َال هی پر ٌد

وادفرهایاى هَ ف ّ تٌد تا  اًش وادگراى دا  د آهَزش ّای هَد  ًیاز  د واد تا لیفتران ّا تِ دٍز ًگِ  
تَطیِ ها ایي ا   وِ آهَزش اپراتَد تخشی از یه ترًاهِ تازد ی لیفتران خاهغ تَ ؼِ یافتِ تا وویتِ  .  ادًد

 :تْداش  ٍ ایوٌی ٍ شاهل ػٌاطر زیر تاشد
 

 شٌا ایی خغر
 (از ّر  ٍ اپراتَد ٍ و اًی وِ  د ًس یىی   تگاُ لیفتیٌع واد هی وٌٌد) آهَزش 
 ًظادا

 دٍش ّای ػولیاتی
 تؼویر ٍ ًگْدادی ٍ دٍش ّای تؼویر

 عراحی تا ی اا
 اًتخاب   تگاُ/ لیفتران

 

 بازرسی ایونی لیفتراک توسط راننده لیفتراک



 ایوٌی هحیط کار: تازرسی لیفتراک 
ترد ی هی وٌٌد وِ وادفرهایاى چِ الداهاا احتیاعی هؼمَل خاطی دا ترای هحافظ  از وادگراًی وِ  د  ت   لیفتران تازد اى

 :حال واد  د هٌغمِ لیفتران ٍ   تگاُ ّای لیفتیٌع ّ تٌد  ًثال هی وٌٌد
  یا   ّا ٍ ترًاهِ ّای ترافیه ػاتر پیا ُ

 اًدام یه ادزیاتی خاهغ از هحل واد ترافیه لیفتران ّا ٍ ایر   تگاُ ّای لیفتیٌع ٍ ػاتر پیا ُ
ترد ی هحیظ واد خادخی ترای خغراا هاًٌد پتاً یل خغَط تواس ترق ٍاؼی   غَح واد  د  اخ  چٌیي ادزیاتی ،  

 :وادفرهایاى، پیواًىاداى ٍ  ازًدگاى تاید ه ائل زیر دا  د ًظر تگیرًد
 هَاًغ حفا تی، گر شگاّْا ٍ یا پیا ُ دٍ تِ واًال حرو  پیا ُ

 تی یوچی تا طالحی 
 ًملیِ تدٍى هرالث   د تراتر حرو  تظا فیٍ ایل  ازی ایوي 

 چراؽ ّشداد  ٌّدُ، ػالئن ٍ   تگاُ ّای خَ دٍ لاتل شٌیدى
 یا حرو  خَ دٍ ّا  د ه یرّای تاال/  یا   ترای هحدٍ  ور ى یا خدا  ازی ػاتر پیا ُ 

 ػاله  ّای هاًٌد ًشاًِ گذادی  غح ترای هؼیي ور ى هحدٍ ی   رػ  پیا ُ یا لیفتران
 لاتل هشاّدُ تَ ى داًٌدُ ٍ ػاتر پیا ُ

 آهَزش آگاّی ترای داًٌدگاى، ػاتراى پیا ُ ٍ  یگر وادگراى
 (تِ ػٌَاى هثال، تَق ّای   تی)  تگاُ ّای  یگٌالیٌع شخظی 

 



 
 اپراتَر ّا تایذ ٍاجذ شرایط تاشٌذ

فمظ تاید تَ ظ افرا ی وِ تِ  د تی آهَزش  یدُ اًد ٍ  ادای هدَز ترای  لیفتران
 .اًدام گیر   هی تاشٌد  اپراتَدی تادگیری

 لثاس کار هٌاسة
الزم ا   اعویٌاى حاطل شَ  وِ اپراتَدّا لثاس واد هٌا ة پَشیدُ اًد ،وِ هؼوَال شاهل یه 

 .والُ  خ ، وفش ایوٌی ٍ لثاس واد ایوي ٍ هٌا  ة ا  
 تازرسی تجْیسات قثل از استفادُ از لیفتراک

اپراتَد تاید لثل از داًٌدگی تدْیساا لیفتران دا چه ًواید ، تاز ید ّایی وِ تاید ترای خلَگیری 
 ی تن ترهس ،  ی تن فرهاى ،   تگاُ ّشداد  ٌّدُ ، ال تیه : از حا ثِ ترد ی شَ  ػثادتٌد از 

ٍ… 
پس از تاز ید دٍزاًِ شرٍع تِ واد لیفتران تالهاًغ  لیفتران د طَدا ػدم ٍخَ  ّر گًَِ ًمض  د

 .هیثاشد ٍ  د غیر ایٌظَدا اتتدا تای تی لیفتران دفغ ًمض گر   ٍ تؼد هَد  ا تفا ُ لراد گیر 
لثل از تادگیری ٍ خاتِ خایی ، ّوِ خَاًة واد ترد ی گر   ٍ خاتِ خایی ٍ لیف  تاید تِ شىلی 

 .تاشد وِ تاد  چاد آ یة  یدگی ًشَ 
 

 نکات تکویلی ایونی لیفتراک



 لیفتراکاًذازی راُ 
 

ترای اپراتَدی طحیح ٍ ایوي تا لیفتران تاید ًحَُ طحیح ًش تي دٍی طٌدلی ٍ 
 .ا تفا ُ از اهىاًاا دا تِ شیَُ طحیح فرا گرف 
توام تدْیساتی وِ  د   ترس طیح لثل از شرٍع واد لیفتران ، اعویٌاى از ػولىر  

اپراتَد لراد  ادًد ت یاد هْن تَ ُ ٍ هَلؼی  طٌدلی ٍ آیٌِ ّا تا تَخِ تِ ًیازّای اپراتَد 
 .تٌظین هی شَ 

تا زهاًی وِ اپراتَد وور تٌد ایوٌی خَ  دا ًث تِ تاشد اخازُ حرو  دا ًداد  ٍ ّوچٌیي 
توام اػضای تدى اپراتَد تغَد واهل  اخل واتیي لیفتران لراد   اعویٌاى حاطل شَ  وِ

 .گرفتِ تا از ترٍز حا ثِ خلَگیری شَ 
 درٌّگام اپراتَری لیفتراک تِ هحیط اطراف تَجِ داشتِ تاشیذ

 د حیي ا تفا ُ از لیفتران تاید تَخِ  اشتِ تاشید وِ از لَاًیي ٍ   تَدالؼول ّا  د 
 .هحل واد تِ عَد خد ٍ  لیك پیرٍی وٌید

اپراتَد تای تی اخ ام دا  د ه یرّای تؼییي شدُ لثلی خاتِ خا ًواید  
 .ٍ اخ ام  د هحیظ واد حا ثِ ،حا ثِ ای دخ ًدّد لیفتراکتاترای

 
 



توام ػالئن ، تِ خظَص ػاله  ّایی وِ ًشاى  ٌّدُ تاالتریي ادتفاع هداز تادگیری ترای ّر تاد هی تاشد دا لثل از ّر 
 .تادگیری هشاّدُ ًوَ ُ ٍ هَد  ترد ی لراد  ا ُ تا از ٍلَع ّرگًَِ هشىل خلَگیری شَ 

 . د ٌّگام ٍدٍ  یا خرٍج از وادگاُ، از ًثَ ى تاد تردٍی  ول  د ادتفاع ٍ لراد  اشتي لیفتران  د هحل هٌا ة هغلغ شَید
ٌّگام واد ور ى تا لیفتران  د ًس یىی لثِ پرتگاُ یا دهپ تاید هرالة تَ  زیرا اهىاى  مَط لیفتران ٍخَ   اد  ٍ ّوچٌیي 

 .تاید فاطلِ ایوي دا از لثِ پرتگاُ ّویشِ حفظ ًوَ 
 .تر دٍی پل ّای تؼثیِ شدُ حرو  ًىٌید، هگر ایٌىِ آًْا تتَاًٌد ٍزى لیفتران تْوراُ تاد دا پشتیثاًی ًوایٌد

 تا سرعت هجاز ٍ ایوي حرکت کٌیذ
 .از رػ  هداز ػثَد ًىٌید لیفترانّرگس  د ٌّگام حرو  تا

 .ترای واّش خغر اتتال تِ  رگیدِ، حروتْای چرخشی ٍ  دٍ ز ى ّا دا تِ آداهی اًدام  ّید
 .ّر گًَِ تغییر خْ  ٍ یا ّر گًَِ تَلف  د واد تا لیفتران تِ تددیح ٍ تِ آداهی طَدا گیر 



 خطراتاجتٌاب از 
 

لثل از واد تا لیفتران  غَح ًاّوَاد دٍ ّوَاد ًوَ ُ،  غح زهیي دا از ّرگًَِ هَا  لغسًدُ پان 
 .ًوایید 

خلَگیری از دیختِ شدى اشیاء چ ثٌدُ تردٍی زهیي وِ هی تَاًد تاػث از      ا ى وٌترل 
 .لیفتران شَ  

تاید  دب ٍدٍ  ٍ   شاخ لیفترانترای خلَگیری از ترخَد  غیر ارٍدی ٍ تِ اطغالح شاخ تِ 
خرٍج خدا تؼثیِ شَ  تا از ترخَد  لیفتران ّا تا یىدیگر ٍ تا افرا  پیا ُ  د هحل واد خلَگیری 

 .شَ  
 د هَاد ی وِ اپراتَدّا تِ شیَُ ای غیر لاتل پیش تیٌی حرو  هی وٌٌد، فاطلِ ی ایوي از 

 .لیفتراوْا دػای  شَ 
 .اعویٌاى حاطل وٌید وِ ّویشِ فضای وافی ترای تَلفی اهي ٍخَ   اشتِ تاشد

 اطویٌاى از ایٌکِ تار شوا پایذار ٍ اهي است
لثل از ایٌىِ تِ تاد ٍ یا واال آ یة تر اًید، ًحَُ طحیح خاتِ خا ًوَ ى تاد دا تا  ل  ترد ی 

 .ور ُ ٍ  پس تادگیری هٌا ة دا اًدام  ّید
 



هْن است کِ اطویٌاى حانل شَد تار تِ نَرت هٌاسة ٍ تِ طَر کاهل سَار تر شاخک ّای لیفتراک شَد تا ّن ترای 
 .تار ٍ ّن ترای لیفتراک هشکلی ایجاد ًشَد

 .قثل از تاال تردى یا اًثارش تارّا، اشیاء اضاضی یا هحکن ًشذُ رٍی تار را ترداشتِ تا از ٍقَع حادثِ جلَگیری گردد
 .تارّای غیر اهي یا غیر استاًذارد تِ ّیچ عٌَاى تارگیری ًشَد

 .اطویٌاى حانل کٌیذ کِ تارّا تِ طَر نحیح تررٍی ّر دٍ شاخک قرار گرضتِ اًذ 
 .تار را تر رٍی پالت قرار دّیذ ٍ از قرارداد تار تذٍى پالت تررٍی شاخک ّا خَدداری ًواییذ 
 .در نَرت لسٍم از اقذاهاتی ًظیر تستي تار تَسیلِ طٌاب یا اتصال دٌّذُ ّا استفادُ ًواییذ

 اطویٌاى حانل کٌیذ کِ دیذ قاتل هالحظِ ای داشتِ تاشیذ
 .داشتي دیذ هٌاسة ًسثت تِ هحل قرارگیری تار ٍ قفسِ تٌذی تسیار هْن ٍ ضرٍری است 

اگر دیذ شوا ًسثت تِ تار ٍ هسیر حرکت ضعیف تاشذ از اداهِ کار تا لیفتراک خَدداری ًوَدُ ٍ پس از ضراّن کردى  
 .دیذ الزم تارگیری ّا از سر گرضتِ شَد 

 



!از توجه شوا سپاسگسارین  


