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 کاربرد

 کارکرد آسان، با جنس ساده و ساختاری فشرده، ی باشد.یدرولیکی یک دستگاه ساده باالبر مجک ه

حمل و نقل و  معادن، قابل استفاده جهت باال بردن بارهای سنگین در کارخانه ها، نگهداری راحت،

تعویض تایر و دیگر  ساخت و ساز و به صورت خاصه جهت تعمیرات اساسی خودروها، امور

بازه میزان دمای محیط  این جک در جاهایی که فشار باال مورد نیاز است استفاده می شود. کاربردها.

 این جک نباید در مکان هایی که اسید، درجه سانتیگراد می باشد. 45تا  -20کار و شرایط کاری بین 

 استفاده شود. الکل یا گازهای خروجی وجود داشته باشد،

  عملکرد و نگهداری

یزان بار موجود را تخمین بزنید تا از وارد شدن فشار بیش از حد . قبل از استفاده از جک م1

 جلوگیری کنید.

ب . باال بردن: از اهرم مربوطه جهت سفت کردن شیر استفاده کنید و پیچ تنظیم را تا ارتفاع مناس2

مشاهده می  قرار دهید و آن را باال و پایین ببرید. در محل خودرا  دسته جک بعد از آن سفت کنید.

 کنید که بار مربوطه باال می رود.

 این کار را به آرامی انجام دهید. . پایین آمدن: از اهرم مربوطه جهت باز کردن شیر استفاده کنید.3

 ر به آرامی پایین می آید.مشاهده می کنید که پیستون و به تبع آن با

 درپوش روغن را بردارید. جک را به صورت صاف و ایستاده قرار دهید.. اضافه کردن روغن: 4

 روغن را اضافه  کنید. نوک قیف یا فیلتر را در درگاهی روغن قرار دهید.

 روغن های مناسب جهت روانکاری جک به شرح زیر می باشد:

درجه  45تا  -5در دمای  GB443-64به طور مشخص L-AN15 روغن روان کننده برای کل سیستم 

 سانتیگراد عمل می کند.

 درجه سانتیگراد. -20تا  -5در دمای  GB442 – 64روغن های مرکب مشخص شده در 

پشت  اگر احیانا سطح اتکای زمین محکم نیست، . جک را به صورت ثابت و محکم تنظیم کنید.5

 جک را با چوب محکم کنید.

با یک چوب سخت یا دیگر فلزات بار مربوطه را نگه دارید تا از  از اینکه جک باال رفت،. بعد 6

 سقوط و صدمات وارده جلوگیری کنید.

 نوسان و ناسازگاری با موقعیت را به حساب آورید. . طول اهرم،7

یز سرعت باال رفتن بار و ن . اگر چند جک به صورت همزمان برای باال بردن بار استفاده شوند،8

در صورت رعایت نکردن این موارد آسیب  تراز بودن آن ها از اهمیت ِویژه ای برخوردار می شود.

 های ناگواری اتفاق خواهد افتاد.
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 بازرسی های دوره ای می بایست دائما انجام شود. . بر اساس شرایط موجود،9

از زنگ زدگی و کثیف شدن پیستون و میل پمپ را پایین آورید و از این طریق . بعد از اتمام کار 10

 آن جلوگیری کنید.

درپوش  به صورت غیر عادی از جای خود بلند شد، . اگر میل پمپ بعد از پایین آوردن پیستون،11

 روغن را بردارید و هوای داخل سیستم هیدرولیک را تخلیه کنید.

 


