
 پٌلیفت دستی زنجیری

پُلیفت َضیلً ای اضت کً دارای عملکردی تطیار غثیً تً جرثقیل  دضل م  لم تاغلذ تلا االه کفلاَ  کلً 

ترخالف جرثقی  ٌای دض م کً  عمُالً ترای جاتً جاام در ضلوُ  عملُدی  لُرد اضل فادي  لرار  لم 

گیروذ. از پُلیفت ٌای زوجیری، ٌل  تلرای جاتلً جلاام در ضلوُ  عملُدی َ ٌل  در جاتلً جلاام َ الا 

ػع ترای ضوُ  افقم َ ح م  ُرب اض فادي  م غُد. تً ٌمیه عللت او قلان ویلرَی دضلت تلً  لر  ک

 .دوذي ٌا کُضط اک دض ً کً تً صُر  جغجغً ای کار  یکىذ صُر   م گیرد

از پُلیفت  عمُالً ترای ضاخت َ وصة ضازي ٌای فلسی َ ضاخ ماوم جٍت کػع َ وگً داغ ه ض ُن 

جُغللکاری َ فللیکص کللردن ضلل ُن َ اللا در صللافکاری ٌللا جٍللت  ٌللای عمللُدی جٍللت اوجللا  عملیللا 

  لر  لم  5.1کػیذن غاضم اکُ ثی  اض فادي  م غُد، طُن زوجیر پُلیفت در حالت اض اوذارد  عمُالً 

 .تاغذ

 

 انٌاع ظرفیت پٌلیفت دستی زنجیری

تازار عرضً  م غُوذ ظرفیت ٌای پر فرَظ عثارکىذ پُلیفت ٌا در ظرفیت ٌای   فاَکم کُلیذ َ تً 

 که 9 –که  1.2 –که  2.3 –که  5.1 –که  5.0 –که  5.1از 

 

 پٌلیفت ً تیفٌر چو تفاًتی دارنذ؟

 ث  از ااه کً تً کفاَ   یان پُلیفت َ کیفُر تپردازا ، اَن ضعم  یکىلی  کلً الً  عرفلم کُکلاي از االه 

ٌا از لحلاظ کلارکرد د یقلاً ٌماوىلذ پُلیفلت ٌلا  لم تاغلىذ َ در   حصُن خذ ت غما داغ ً تاغی . کیفُر

جاتللً جللاام، کػللع َ صللفت کللردن َ وگللً داغلل ه در اوللُات کارگللاي ٌللای صللىع م، ضللاخ مان ٌللا، 



صافکاری ٌای  اغیه َ... کارترد داروذ. حاال اح ماالً  م خُاٌیذ تذاویذ کً پلص کفلاَ   یلان پُلیفلت 

ان پُلیفلت ٌلا َ کیفلُر ٌلا، در اتلسار اصللم جاتلً جلاام َ الا ٌملان َ کیفُر در  یطت؟ کىٍا کفاَ   ی

  لر َ در  5.1کات  آن ٌا  م تاغذ. زارا در پُلیفت ٌا از زوجیر، َ تً طُر  عمُن زوجیر تلا طلُن 

  لر اضل فادي  لم غلُد. تیػل ر از  35کیفُر از کات  ٌای ضی  تکط  تً ٌمراي  الب َ  عمُالً تً طُن 

ٌای تسرگ َ طُالوم اض فادي  م غُد زارا دارای کات  تلىذکری  م تاغىذ. تعلذ کیفُر ٌا در  طاحت 

از وصة کیفُر َ   ص  کردن تار  ُرد وظر تً  الب حرفً ای ااه کجٍیس، غما تً ضادگم  م کُاویذ 

 .تا حرکت دض گیري آن، تار را تً جٍت  ُرد وظر تکػیذ

 

 ًیژگی ىای پٌلیفت ً تیفٌر

فت َ کیفُر در  کان ٌاام کً فرد کُاواام دض رضم تً کجٍیلس را دارد اضل فادي تا کُجً تً ضاخ ار پُلی

از ااه کجٍیس تطیار  ىاضة اضلت زالرا تلرای کلار تلا آن تاالذ کلارتر تلً خلُد دضل گاي وسدالک تاغلذ کلا 

ت ُاوذ دض گیري را در راض ای  ىاضة جا تلً جلا وماالذ. از َا گلم داگلر آن کُاولاام کػلع تلار کُضلط 

کما  زاَاً ٌا  م تاغذ. ٌ   ىیه تا کُجً تً ضادگم در طراحم َ کعذاد  وعا  کل ، ا کلان کجٍیس در 

 .وگٍذاری آضان از ااه کجٍیس را تً کارتر  م دٌذ

 

 تیفٌر یا تیرفٌر

در خیلم از  ُارد در تازار کیفُر تا ٌمان وا  کیفُر خراذ َ فرَظ َ  عا لً  لم غلُد ا لا در ترخلم 

 . ُارد ااه دض گاي را تا وا  کیرفُر ویس در تازار  عا لً  م کىىذ



 ساختار تیفٌر ً استفاده آن

ب ٌا تً ضر ضی  تکط  َ تلرای حمل  ااه وُت دض گاي ٌماوىذ پُلیفت دارای دَ  الب اضت اکم از  ال

تار تط ً غذي َ داگری تً  حلم کً تار تً آوجا  ى ق   م غُد. رَی کیرفُر اٌر م  رار دارد کلً تلا 

 رخاوذن آن ضی  تکط  َ  الب کػیذي  م غُوذ. اٌر  حالت رفلت َ ترگػلت دارد تلً عثلارکم کیفلُر 

ت تً ضمت کیفُر کػیذي  م غُد. الث ً تااذ ثاتت اضت، تار َ ٌر  یسی داگری کً تً  الب   ص  اض

کا    ُارد اامىم را رعاات کرد  ُن در رف ه  لالب کیفلُر الا خلُد آن تطلیار خورولا  اضلت. االه 

کجٍیس تً گُوً ای ضاخ ً غذي کً  ىاضة َ  اتل  حمل  اضلت َ کقراثلا تلرای ٌلر غلرااوم اضل فادي  لم 

کیللُگر  َزن دارولذ.  عملُال  ۵.۴طلُر   ُضلط غُد، کیفُر ٌا تلً اولذازي کلافم کُ لک ٌطل ىذ َ تلً 

 . م تاغذ  که 2کا  5ظرفیت آن ٌا تیه 

 

 اجسای مختلف پٌلیفت ً تیرفٌر

 :اضت از جملً ااه دض گاي دارای اجسای  خ لفم 

 بدنه اصلی 

 چرخ دنده 

 میله متحرک که متصل به دو چرخ دنده می باشد. 

  و بوسیله فنر چرخ دنده کنترل می شوند. گیره ضامن چرخ دنده: این گیره به بدنه متصل شده

 .این فنر گیره ضامن را توسط دنده های چرخ دنده درگیر یا آزاد خواهد کرد

  فنر چرخ دنده : می تواند در موقعیت  بتای یتا یتایین قترار گیترد. در صتور  بتای بتودن چترخ

 .دنده اصلی آزاد اس  و در حال  یایین چرخ دنده را درگیر می کند

 ف کننده چرخ دندهفنر متوق 

 گیره مربوط به فنر متوقف کننده 



 دوقالب که یکی به بار و دیگری به محلی که بار می خواهد منتقل شود متصل می شوند. 

 دستگیره 

 طناب، سیم بکسل و یا زنجیر )بسته به نوع یولیف  و یا تیفور( 

 محافط کابل 

 قرقره آویز 

 

 تیرفٌر با طناب

کیرفُر ترای کػیذن کات  اا ضی   ٍار در او ٍای خوُط گر  ویس اض فادي  م غُد. کً اک  ذن کطلمً 

 ىاضلة اضلت َ  عملُال دارای طلُن ترزو م دارد کً تلرای کلار در غلثکً دارای تلرا فػلار ضلعی  

 .  ر  م تاغذ 5.۴

 مراحل استفاده از پٌلفیت

 .چرخ دنده محرک را آزاد کنید .1

 .اتصال قالب حمل بار: قالب بار را به باری که، قصد کشیدن آن را دارید متصل کنید .2

 .زنجیر یولیف  را آزاد کنید .3

 .د متصل کنیدقالب را به جایی که می خواهید بار را به آنجا انتقال دهی .4

سیس شروع به حرک  دادن دسته اهرم کنید و اینکار را تا رسیدن بار به موقعی  دلخواهتتان  .5

ادامتته دهیتتد. و مطمتتدن شتتوید بتتار یتتس از آزادی جابجتتا نمتتی شتتود. ستتیس چتترخ دنتتده را آزاد کنیتتد و 

 .دستگیره اهرم را به سم  یایین فشار دهید و بار را آزاد کنید

 

 



 ذ ىنگام کار با تیرفٌر بو آن تٌجو کردنکاتی کو بای

  سیم بکسل تیفتور نبایتد یتیو ختوردگی داشتته باشتد. هنگتام کتار حتمتا از تجنیتزا  ایمنتی ماننتد

 .دستکش ایمنی استفاده کنید

 باتوجه به ظرفی  تیفور میزان بار انتقالی رو انتخاب کنید. 

 کنید از سالم بودن تیفور و ضامن دار بودن قالب آن اطمینان حاصل. 

  یتس از اتمتام کتار اهترم تیفتور را در حالت OFF   قراردهیتد. در ییتر اینصتور  ممکتن است

 .باعث کشیدگی و آسیب دیدگی فنر تیفور شود

 به دستورالعمل ها و نکا  روی جعبه شرک  تولید کننده توجه کنید. 

 از قرارگرفتن درس  سیم بکسل درون تیفور اطمینان حاصل کنید. 

 ا تیفور را قبل از بکارگیری آن آموزش ببنیدحتما نحوه کار ب. 

 یس از قراردادن سیم بکسل یا طناب بار حتما ضامن قالب را ببندید. 

  یتتس از یایتتان کتتار تیفتتور را در جعبتته مخصتتوا ختتود و در جتتایی کتته ضتتربه ای بتته آن وارد

 .نشود و یا دچار خوردگی و زنگ زدگی نشود قراردهید

 اصل ژاپن VR پٌلیفت ًیتال

کلارتردی کلراه االه  کلا کىلُن تلرای جاتلً جلاام اجطلا ، اولُات پُلیفلت ٌلا کُلیلذ غلذي اولذ. ا لا اکلم از

 م تاغذ. کً تا کارتری ضادي َ ضااس  ىاضة خلُد کُاوطل ً اضلت وظلر  VR پُلیفت َا ان  پُلیفت ٌا،

 . خاطثان را تً خُد جلة ومااذ

 

 

 



 اصل ژاپن VR پٌلیفت ًیتال  ًیژگی ىای

 :” ر ري آزاد”ُ اکیک تً حالتکغییر حالت اک-

از تار َ  رخع فلکً تا اک حرکت کُ ک زوجیر تً ضلمت پلاایه ” پُلیفت“تعذ از رٌا کردن حلقً 

زوجیر آزاد غذي َ  م کُاولذ تلً ٌلر جٍ لم حرکلت کىلذ َ در حاللت آ لادي تلً کلار  لرار گیلرد. در االه 

حلقلً تکحمل  َزن تلار کُضلط  کردن تار تً تار را جاتً جا وماایذ، تا آَاس حالت اگر ویاز تاغذ دَتاري 

تً صُر  اکُ اکیک دَتاري فعلان غلذي َ  لم کُاولذ اغلیا را   ( َ تط ه فلکً در جلُی پُلیفت،پُلیفت

 م تاغذ کً ضرعت کلار را تلً   جاتً جا ومااذ. ااه َا گم اکم از دالا    مااس غذن ااه وُت پُلیفت

 .غذ  افسااع  م دٌذ

 :وگٍذاری آضان-

تا ضادگم در طراحم َ کعذاد  وعا  ک ، ا کان وگٍذاری آضان از االه  حصلُن را ” لیفت َا انپُ ”

 .تً کارتر  م دٌذ

 :زوجیر رَکع دار-

تللا ضللاخ ار  حکلل  خللُد تگللا  پیقػللم  حکلل (  اتلیللت ” پُلیفللت” زوجیللر تللً کللار رف للً در االله وللُت 

 .تً  ا  م دٌذ جلُگیری از زوگ زدگم َ ٌمقىیه ا کان حرکت تذَن لرزِظ تار را

 کشٌر سازنذه

َا لان “وک ً اصلم در ٌىگا  خراذ ااه  حصُن د ت تً اص  تُدن َ ضاخ ً غذن در غلرکت اصللم 

ارائللً  للم گللردد، ” تلللک اتللسار“ للم تاغللذ.  حصللُن حاضللر کللً کُضللط  جمُعللً ” در کػللُر پاپلله

یىان خلاطر تلً  م تاغذ. غما تا اطم” َا ان“َ در کارخاوً اصلم   حصُن اصلم ضاخت کػُر پاپه

 .اص  تُدن ااه  حصُن  م کُاویذ آن را تً صُر  آوالاه ضفارظ دٌیذ



 امکانات ً تجيیسات محصٌل

از  للُاد اَلیللً تللا کیفیللت تللاال تللرای زوجیللر ،  للالب، پللرش َ داگللر  طللمت ٌللای ” پُلیفللت َا للان“در 

ویلا طراحلم غلذي پُلیفت اض فادي غذي اضت. اجلسای پُلیفلت َا لان  ولات  تلا آخلراه ککىُللُپی رَز د

 .اضت

 آزاد کردن زوجیر-5

فلکً “ رار تگیرد تً ضادگم  م کُان تا جلُ کػیذن  خالؼ N در صُرکم کً ضا ه تر رَی حالت

 .پُلی  در صُرکم کً تار وذاغ ً تاغذ، زوجیر را آزاد کرد  رَی” 

 ضیط   کر س درزگیری غذي اضت-3

س پُلیفلت د لار آضلیة دالذگم غلُد کلً در و یجلً پُلیفت ٌا، االه خولر َجلُد دارد کلً کر ل  در داگر

تلا َجلُد َاحلذ کر لس کلا ال ” َا لان“تاعث ضقُط تار خُاٌذ غذ. ا ا در جرثقیل  ٌلای دضل م پُلیفلت 

درزگیری غذي ااه اکفاا ٌیچ گلاي ر  وملم دٌلذ. ح لم تلاران َ گلرد َ یثلار ویلس وملم کُاولذ َارد االه 

 .ضیط   غُد

 دض گاي کعثیً غذي اضتدرَن خُد ” کغییر حالت“ضیط   -2

تً ییر از ضا ه کغییر حالت، کما م  طمت ٌای َاحذ کغییر حالت، درَن دض ً  رار گرف ً اولذ. االه 

 . طمت ٌا خارج از داذ تُدي تىاترااه گرد َ یثار َ آلُدگم ومم کُاوذ َارد َاحذ کغییر حالت غُد

 حلقً اض ی  در او ٍای زوجیر تارتر-4

َ   قلارن َجلُد دارد کلً در ٌىگلا  َجلُد ” گالتلم“صفحً فُالدی غثیً تً  او ٍای زوجیر تارتر اک

 .تار اضافً از ضقُط ٌای خوروا  زوجیر جلُگیری  م کىذ

 تذوً ییر  ات  وفُر-1



 .تذوً ییر  ات  وفُر، از َرَد تاران َ گرد َیثار تً داخ  پُلیفت جلُگیری  م کىذ

  الب پُلیفت-1

فت   ص  اضت. ااه  اتلیت تاعث  لم غلُد ت لُان  لالب َ پُلیفلت را در او ٍای  الب  ط قیماً تً پُلی

 .اک راض ا وگً داغت

 پٌلیفت کابلی ً زنجیری

غُوذ، پُلیفت کاتلم َ پُلیفت زوجیلری. پُلیفلت کلاتلم وطلثت تلً  تىذی  م پُلفیت ٌا تً دَ دض ً کقطی 

گیلرد َ االه در  کر تلُدي َ تیػل ر تلرای جاتجلاام کلاال  ُرداضل فادي  لرار  م پُلیفت زوجیلری ضلعی 

ً  آن کلُان تلً   مٌلا  حالم اضت کً از پُلیفت زوجیلری در صلىاام  خ لفلم اضل فادي  لم غلُد کلً ازجملل

ضللازی،  خللاترا ، صللىاام دراللاام، رالللم، جىگلللذاری،  ضللازی، ضاخ مان کردي: پ   للُارد زاللر اغللاري

 .کػاَرزی َ پ رَغیمم

 


