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جموعه پالت جک پالت مجموعه دستی هیدرولیک سنگین که برای حمل کاالهای روی سکوها استفاده می شود.به این م

 نیز می گویند.

قابل اطمینان از امکانات این محصول می باال و پایین آوردن پایدار و بدون نوسان کاال،ایمنی زیاد و کاربری آسان و 

 باشد.این محصول برای استفاده در زمین های صاف و دارای سختی مناسب استفاده می شود.

 مشخصات

 کیلوگرم 2000-2500ظرفیت: 

 142/150/190/200: بیشترین ارتفاع

 52/60/75/85کمترین ارتفاع: 

 5/431 – 5/421 – 5/406 – 5/398ارتفاع دسته ها: 

 1220/1150/1100/1000/980/900پنجه:  طول

 685/680/650/550/520عرض پنجه: 

 150Ø  /180 Ø  /200 Øقطر چرخ هدایتگر: 

  Ø  /58 Ø / 74 Ø  /80 Ø 50ر چرخ پنجه: قط

 کیلوگرم 75-102وزن: 

 مونتاژ

 باشد.( از آن جدا می 2( قبل از بیرون کشیدن پین محور )1را مشاهده کنید.پین فنری ) 1. تصویر 1

 

 1تصویر  2تصویر  

 -که نمی بایست خیلی بلند یا کوتاه باشد  -پین محوری  قرار دهید و آن را توسط A( در موقعیت 3. دسته جک را )2

 به بدنه پمپ وصل کنید.

را از بین سوراخ پین  (5). پین محور را بچرخانید تا سوراخ بزرگ محور به صورت عمودی در آید.غلتک زنجیر3

 محور عبور دهید.
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 را مشاهده کنید. 5و2تصویر قرار دهید.( 6داخل شکاف روی اهرم ) (5) . پیچ و مهره را در انتهای غلتک زنجیر4

برگردانید و آن را تا انتها فشار دهید،سپس برای برگرداندن به حالت اولیه پین فنری . پین محور را به قسمت اصلی 5

 محوری قرار دهید. را داخل پین

را مشاهده کنید.دسته به حالت افقی از جای خود بلند می شود.پین را بیرون بکشید و آن را برای تعویض  3. تصویر 6

 الستیکی دسته نگه دارید.

. سعی کنید دسته را حرکت دهید و قالب را بکار گیرید تا مشاهده کنید چه میزان بار توسط دنده خنثی و پایین جک 7

 تواند جابجا شود.می 

برای تغییرات جک مورد استفاده قرار می گیرد.در مواقعی که بدنه پالت بعد از  5در تصویر  9. پیچ شماره 8

را قبل از باال بردن مجدد در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.در مواقعی که   9،پیچ بلندشدن،پایین می آید

در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا زمانی که جک به صورت نرمال را  9بدنه جک نمی تواند پایین بیاید،پیچ 

( در پیچ به عنوان یک قفل عمل می کند،پس قبل از تغییر می بایست سفت گردد و بعد از تغییر قفل 10کار کند.مهره )

 شود.

 

 4تصویر 

 

 3تصویر  5تصویر  
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 راهنمای عملکرد

جه برای باال بردن آماده می باشد.دسته را تکان دهید و شاهد باال رفتن ( در موقعیت پایین است،پن8وقتی که قالب ) -1

 پنجه باشیدو

زمانی که قالب در موقعیت وسط است،جک برای حرکت آماده می باشد.وقتی که دسته را تکان می دهید،جک باال  -2

 و پایین نمی رود.

ه می باشد.بدین معنی که جک به صورت وقتی قالب در موقعیت باال قرار دارد،جک برای پایین آمدن آماد -3

 اتوماتیک پایین می آید.

 تست قبل از استفاده

ممکن است در زمانی که جک برای مدت زمان طوالنی مورد استفاده قرار نمی گیرد،هوا وارد سیستم هیدرولیک آن 

 شود.هوای موجود در سیستم به روش زیر می تواند تخلیه شود:

دفعه با کورس کامل تکان دهید و سپس رها کنید.در  4-6قالب را در موقعیت پایین قرار دهید.دسته را به تعداد 

 چند مرتبه تکرار شود تا عملکرد جک طبیعی شود.صورت نیاز عمل فوق می تواند 

 مدل بار و ظرفیت تعیین شده

ر مرکزیت پنجه ها قرار بگیرد.در برخی از مدل بار ایده آل و موردنظر مدلی است که در آن مرکز ثقل بار د

 ناباالنسی های  بار،ظرفیت دستگاه کاهش می یابد.ظرفیت تعیین شده روی برچسب محصول دیده می شود.

 روغن

 میلی لیتر مورد نیاز می باشد.... 250روغن هیدرولیک به همراه یک پمپ با ظرفیت 

 نگهداری

رد طبیعی جک ضروری می باشد.برای استفاده ی طوالنی و بلندمدت بازرسی روزانه برای حصول اطمینان از عملک

هر سه ماه یکبار قسمت های متحرک جک می بایست از جک،بهتر است از جک های مشکل دار استفاده نکنید.

روانکاری شوند و بررسی کنید که در سطح چرخ ها و محور ناهمواری به وجود نیامده باشد.همه چرخ ها می بایست 

 حرکت کنند. به نرمی
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 معایب احتمالی و راه حل برطرف عیب

 راه حل دلیل عیب ردیف

 روغن مناسب اضافه کنید روغن به اندازه کافی وجود ندارد. به اندازه کافی باال نمی رود. 1

2  
 

 کامل برنمی گردد

 . روغن زیاد است1
. قسمت چرخشی به علت دفرمه 2

 شدن معیوب است.
. قفل شدن بین پیستون و پیچ 3

 B153و  B152راهنما.تصاویر 

. مقدار اضافی روغن را 1
 تخلیه کنید.

 . قطعه را تویض کنید.2

3 .B152  وB153  را عوض

 کنید.

3  
پنجه بعد از بلند شدن پایین نمی 

 آید

مشکل غیرعادی در سیستم  -1
 بازگشت

تغییر شکل و آسیب دیدگی قسمت  -2
 های مختلف

 تنظیم مجدد سیستم بازگشت -1
تعویض قطعات فرسوده و  -2

 ر شکل داده شدهتغیی

4  
 

 نشت روغن

. از بین رفتن اورینگ های آب 1
 بندی

. ترک داشتن یا فرسودگی روی 2
 سطوح

 . شل شدن اتصاالت3

 . تعویض اورینگ ها1
 . تعویض قسمت های فرسوده2

 . سفت کردن اتصاالت3

5  
 

 باال نمی رود

. ویسکوزیته روغن زیاد است و یا 1
 روغن اضافه نشده است.

 در روغن دیده می شود.. ناخالصی 2
. مشکل غیر عادی در سیستم 3

 برگشت

 . تعویض روغن1
. تمیز کردن ناخالصی ها و 2

 تعویض روغن
. تنظیم دوباره سیستم 3

 3. 8برگشت.تصویر 

بعد از کشیدن دسته پنجه سریع  6
پرتاب می به سمت باال 

شوند،فنر کامال برمی گردد و 
یا بعد از باال بردن،پنجه 

 برمی گردد. اتوماتیک

 
 

شیر توسط ناخالصی ها آسیب دیده 
 است

،قطعه B119شل کنید قطعه 

B121,B122,B123,B124  را

 جدا کرده و تمیز کنید.
مجددا  B119بعد از تمیز کردن 

 آن را تمیز کرده و سفت کنید

 

 هشدار

 تمامی مطالب راهنما را قبل از استفاده از از جک با دقت مطالعه کنید. -1

را اندکی باال برده تا میزان سرعت پایین آمدن را با کنترل قالب تنظیم کنید.هرگز قالب را ناگهانی قالب  -2

 نکشید،چرا که ناگهانی پایین آمدن جک می تواند باعث آسیب رساندن به جک گردد.

 دسته را به صورت شتاب زده و با فرکانس زیاد تکان ندهید. -3

 نمی باشد.بارگیری سریع روی پنجه ها مجاز  -4

 عملکرد جک پالت از حالت طبیعی خارج می گردد.بیش از حد مجاز بارگیری نکنید،درغیر این صورت  -5

مرکز ثقل بار می بایست در بین دو پنجه قرار گیرد.ناباالنس بودن بار می  تواند باعث چپ شدن بار و جک بعد  -6

 از باال رفتن جک بشود.

 بارگیری مجاز نمی باشند.بارهای شل یا ناپایدار برای  -7

 بار را برای مدت زمان طوالنی روی جک و پنجه ها قرار ندهید. -8
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 در مدت زمانی که جک کار نمی کند،پنجه ها را در موقعیت پایین قرار دهید -9

ر جک پالت برای حمل و نقل و انتقال انسان غیر مجاز می باشد.قرار دادن هر قسمت از بدن اپراتور در زیر با -10

 مجاز نمی باشد.

جک پالت برای زمین های صاف با سختی زیاد مناسب می باشد.یک جک پالت ترمز دار می تواند جهت استفاده  -11

 در مکان های شیب دار انتخاب و مورد استفاده قرار گیرد.

 از قطعاتی که تایید نشده اند استفاده نکنید. -12

 به تعمیر جک نکنید.هرگز بدون دانش و توانایی الزم اقدام  -13
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تع شرح شماره
 داد

 تعداد شرح شماره 

B1 1 مجموعه دسته و پمپ  B24 2 پین فنری 

B2 1 محور شفت بزرگ  B25 2 محور 

B3 1 پیچ  B26 2 محور 

B4 1 بلبرینگ  B27 2 پین فنری 

B5 1 پایه تکیه گاه  B28 4 رینگ غلتکی 

B6 2 پین فنری  B29 2 محور 

B7 1 خار نگهدارنده محور  B30 2 پین فنری 

B8 2 چرخ بزرگ  B31 2 قاب چنگال 

B9 8 بلبرینگ  B32 8 پین فنری 

B10 4 رینگ دو تکه  B33 4 محور 

B11 2 واشر  B34 4 نگهدارنده چرخ 

B12 2 خار نگهدارنده محور  B35 2 چرخ چنگال 

B13 2 گردگیر  B36 2 پیچ 

B14 2 پین  B37 2 غالف 

B15 8 درپوش روغن  B38 2 چرخ 

B16 2 پین فنری  B39 2 مهره 

B17 2 مفصل  B40 1 قاب چنگال 

B18 2 پین  B41 1 واشر فنرقفل کننده 

B19 2 اهرم مستقیم  B42 1 پیچ 

B20 1 محور بلند  B43 1 پشتیبان بازو 

B21 2 خار نگهدارنده محور  B44 1 مهره 

B22 4 روغن ریز  B45 4 چرخ چنگال 

B23 2 غالف غلتکی     
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 تعداد شرح شماره  تعداد شرح شماره

B101 1 فنر تیغه ای  B128 1 فنر 

B102 2 پین فنر  B129 1 پین ضربه ای 

B103 1 غلتک  B130 1 اورینگ 

B104 1 پین فنری  B131 1 نگهدارنده محور 

B105 1 پین فنری  B132 1 اورینگ 

B106 1 پین فنری  B133 1 پیچ 

B107 1 دسته  B134 1 مهره 

B108 1 میله دسته  B135 1 صفحه اهرم 

B109 1 محور  B136 1 پیچ 

B110 1 پین فنری  B137 1 فنر 

B111 1 غلتک فشاری  B138 1 پایه توپی 

B112 1 بوش  B139 1 ساچمه 

B113 1 دسته کششی  B140 1 پین 

B114 2 بوش  B141 1 کاسه نمد 

B115 1 زنجیر  B142 1 اورینگ 

B116 1 مهره  B143 1 کالهک سیلندر 

B117 2 پین فنری  B144 1 اورینگ 

B118 1 محور  B145 1 اورینگ آب بندی 

B119 1 شیر  B146 1 ساچمه 

B120 2 واشر مسی  B147 1 پالنجر 

B121 1 فنر  B148 1 واشر 

B122 1 پین شیر  B149 1 فنر 

B123  نشیمنگاه شیر
 محرک

1  B150 1 اورینگ آب بندی 

B124 1 ساچمه  B151 1 کاسه نمد 

B125 1 پایه  B152 1 شاتون 

B126 2 واشر مسی  B153  نگهدارنده رینگ
 محور

1 

B127 2 پیچ     

 


