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 تؼبريف٪ اٍل فػل

 

 

 

 لیفتراک
  



 

 ليفتراك

 در ثبرّب ًوَدى اًجبر ٍ خبثدبئي ًمل، ٍ حول ثزاي فؼبليت ًَع ثِ تَخِ ثب وِ هلحمبت ٍ ضبخه دول، يه داراي است هبضيٌي

 استفبدُ ثزق يب گبس فسيلي، ّبي سَخت اس هحيظ ٍ وبر ًَع ثب هتٌبست ٍ هيطَد سبختِ ٍ عزاحي هختلف ظزفيتْبي ٍ اضىبل

 هيىٌذ

 

 ظرفيت

 

 ضذُ درج هبضيي هطخػبت پالن رٍي ثز سبسًذُ وبرخبًِ ثَسيلِ ٍ ضَد هي خب خبثِ ليفتزان تَسظ وِ ايوي هدبس ثبر حذاوثز

 .است

 

 

 کٍ تر ريی ليفتراك مشخص شذٌ است اطالعات کارخاوٍ_



 ليفتراك ملحقات

 يب دول ثِ خبظ ثبرّبي خبثدبئي ٍ حول ثزاي السم استبًذاردّبي ثب هغبثك ليفتزان، سبسًذُ ضزوت تَسظ وِ تدْيشاتي وليِ

  .ضَد هي اضبفِ ليفتزان ضبخه

 

A_ِهيل 

B_ ُاستَاًِ ثبالرًٍذ 

C_ تىيِ گبُ ثبر ثزاي خلَگيزي اس افتبدى ثبر ثز رٍي اپزاتَر 

D_ چٌگه حول 

E_چٌگىْب 

F_ ُسيلٌذر ثبال رًٍذ 

G_ اتبله ثبال سز 

H_غٌذلي 

I_ِهحَر ٍ چزخ ٍسيل 

J_ ُچزخ ّب ٍ هحَر ّذايت وٌٌذ 

K_ٍسًِ تؼبدل خْت هخبلف 

L_ ُچزاؽ ّطذار دٌّذ 



 

 

 

 کىيذ اجتىاب  تغيير قاتل ي دار شية ، واَمًار سطًح ريی تر راوىذگی از_

 

 تارگيری صحيح ي غير صحيح 

 

 .تار گيری واصحيح مشخص شذٌ استدر شکلُای تاال تار گيری صحيح ي در پایيه _

 

 

 



 

 ليفتراك ماشيه تا تار ثقل وقطٍ فًاصل_

 

 در سطًح شية دار حمل تار 

 

 

 

 . است مجاز تاالیی سر در تىُا دار شية سطًح در راوىذگی_

 کىترلی تجُيسات

 

 .آيذ هي در وٌتزل تحت ليفتزان ػولىزد ٍ ٍضؼيت آًْب ثَسيلِ وِ سزػت ًطبًگز ٍ ّب وٌٌذُ وٌتزل گيدْب، ًظيز تدْيشاتي

 

 



 

 

 اوًاع ليفتراك

 

 در ضىلْبي سيز چٌذ ًَع ليفتزا ن ثِ تػَيز وطيذُ ضذُ است .  

  

 

 عمًمی مقررات: ديم فصل

 ّوچٌيي ٍ فزاگزفتِ را ليفتزان ايوي ػولىزد ٍ وبر غحيح ًحَُ درخػَظ السم ّبي آهَسش ثبيذ ليفتزان راًٌذگبى ١ هبدُ

 . ثبضٌذ ليفتزان ٍيضُ گَاّيٌبهِ داراي

 . ًوبيٌذ استفبدُ وبر ًَع ثب هتٌبست فزدي حفبظت ٍسبيل اس وبر ٌّگبم ثِ هَظفٌذ ليفتزان راًٌذگبى ٢ هبدُ

 .است هوٌَع ليفتزان تَسظ هتفزلِ افزاد ديگز ٍ وبرگزاى اًتمبل ٍ سَارًوَدى ٣ هبدُ

 .است الشاهي ايوٌي ووزثٌذ اس استفبدُ ليفتزان ثب راًٌذگي ٌّگبم در ٤ هبدُ 



 داخل اس خغز وبهل رفغ تب ًجبيذ راًٌذُ گزدد، ٍاصگًَي يب تؼبدل ػذم دچبر ػلت ّز ثِ آى ثبر يب ليفتزان وِ غَرتي در  ٥ هبدُ

 .ضَد خبرج وبثيي

 . گزدد ثزخَردار وبفي ديذ اس راًٌذُ وِ ثبضذ اي ثگًَِ ثبيذ وبرگبّْب تمبعغ ٍ هسيز عَل در هَاد ٍ هحػَالت چيذهبى  ٦ هبدُ 

 

 

 مشخص راَىما خطًط تًسط ليفتراك عثًر محل تاال شکل در. تاشذ داشتٍ کامل اشراف خًد يظایف ي کارگاٌ شرایط تٍ وسثت تایذ ليفتراك اپراتًر-

 .است شذٌ

 . گزدد گذاري ػالهت هطخع ٍ ٍاضح عَر ثِ ثبيذ وبرگبُ در ليفتزان تزدد ٍ ػوليبت هحذٍدُ ٧ هبدُ

 . است هوٌَع ليفتزان حزوت هحذٍدُ در هتفزلِ افزاد ٍ وبرگزاى تزدد  ٨ هبدُ

 هطخع را هتفزلِ افزاد ٍ وبرگزاى هزٍر ٍ ػجَر هحلْبي ضذُ، آهيشي رًگ خغَط ٍ ًمبط ايدبد ثب است هىلف وبرفزهب ٩ هبدُ

 ًوبيذ

 



 ًوبيص ّطذاردٌّذُ ٍ راٌّوب تبثلَّبي رٍي ثز ٍ هطخع ثبيذ هسيزّب توبهي در ليفتزان حزوت سزػت هحذٍديت  ١١ هبدُ

 .ضَد دادُ

 هي ليفتزاوْب تزدد هسيز در وِ وبرگبُ هحَعِ در هَخَد ّبي ستَى ٍ ّب حفبػ هَاًغ، ّب، وبًبل خزٍخي، ّبي درة  ١١ هبدُ

 ثبضٌذ رٍيت لبثل سَْلت ثِ وِ ضًَذ آهيشي رًگ اي ثگًَِ ثبيذ ثبضٌذ،

 .ثبضذ هحيظ رًگ اس هتوبيش ٍ هطخع وبهالً ثبيذ ليفتزان ثذًِ رًگ  ١٢ هبدُ. 

 تزدد ضذُ هطخع هسيزّبي اس راًٌذگي ٍ راٌّوبيي همزرات ٍ لَاًيي رػبيت ضوي هىلفٌذ ليفتزان راًٌذگبى  ١٣ هبدُ 

 . ًوبيٌذ

 اهذادي تدْيشات ٍ آسبًسَر اضغزاري، ّبي پلِ آتطٌطبًي، ثزق، گبس، ثِ هزثَط تبسيسبت همبثل در ليفتزان تَلف  ١٤ هبدُ

 است هوٌَع

 . ثبضذ گزفتِ لزار هوىي حذ تزيي پبييي در آى ضبخىْبي وِ است هدبس غَرتي در فمظ ليفتزان حزوت  ١٥ هبدُ. 

 

 

 گيروذ قرار ممکه حذ تریه پایيه در آن شاخکُای ي. تاشذ داشتٍ شية عقة سمت تٍ تایذ تار-

 

 

 ثب غحجت دخبًيبت، استؼوبل آضبهيذى، خَردى، ًظيز اػوبلي اًدبم اس ثبيستي راًٌذگي ٌّگبم در ليفتزان راًٌذگبى  ١٦ هبدُ

 خَدداري گزدد، هي توزوش ػذم ثبػث وِ ايوي غيز اػوبل ٍ ضَخي ّزگًَِ ٍ آٍر خَاة دارٍّبي اس استفبدُ ٍ ّوزاُ تلفي

 .ًوبيٌذ

 . ثبضذ لغشًذگي ّزگًَِ اس ػبري ٍ وبفي استحىبم داراي ٍ هسغح غبف، ثبيذوبهالً ليفتزان ػوليبت هحذٍدُ  ١٧ هبدُ 



 .است هوٌَع ايوي هدبس حذ اس ثيص ظزفيت ثب ثبر خبثدبئي ٍ حول ثزاي آى هلحمبت ٍ ليفتزان اس استفبدُ  ١٨ هبدُ

 . ثبضذ هي ثبر ًَع ٍ وبرگبُ هحيظ ضزايظ ثب هتٌبست ٍ ايوي سبلن، هلحمبت ٍ ليفتزان اس استفبدُ ثِ هىلف وبرفزهب  ١٩ هبدُ 

 خبثدبئي ثزاي ايوي ّبي رٍش اًتخبة ثبضذ، ًوي ثزخَردار وبفي ديذ اس راًٌذُ وِ ثبرّبئي خبثدبئي ٍ ًمل ٍ حول در  ٢١ هبدُ

 . است الشاهي ثبر

 ايوٌي هسبئل وليِ رػبيت ثب ٍ حذهوىي تزيي پبئيي در ثبيذ ًَسبى داراي يب ٍ سيبد عَل ثب ثبرّبي خبثدبئي ٍ حول  ٢١ هبدُ

 . پذيزد غَرت

 .است هوٌَع گزدد ليفتزان ثبر تؼبدل ػذم ثبػث وِ غَرتي در ثبر حول ٍ خبثدبئي  ٢٢ هبدُ

 . است هوٌَع تؼبدل ايدبد ثزاي ليفتزان ػمت در ٍسًِ وزدى اضبفِ يب افزاد ًوَدى سَار  ٢٣ هبدُ 

 . است هوٌَع اويذًا ثبر تخليِ ثزاي ليفتزان ًبگْبًي تزهش  ٢٤ هبدُ

 . داد ّل خلَ ثِ ليفتزان ضبخه ثب آًزا ًجبيذ ثبر، خبثدبيي ثزاي  ٢٥ هبدُ

 . است هوٌَع ػولىزد ارتفبع افشايص يب ٍ ثبر يه حول ثزاي ليفتزان چٌذ يب دٍ اس استفبدُ  ٢٦ هبدُ

 ثجت ٍي پزًٍذُ در آى هستٌذات ٍ ديذُ را السم آهَسضْبي هلحمبت، اس استفبدُ ًحَُ درخػَظ ثبيذ ليفتزان راًٌذُ  ٢٧ هبدُ

 .گزدد ًگْذاري ٍ

 ٍ ًوَدُ وست را ثبر حول غحيح رٍش ٍ ثمل هزوش ٍسى، حدن، ًَع، درخػَظ السم آگبّيْبي ثبيذ ليفتزان راًٌذُ  ٢٨ هبدُ 

 . ًوبيذ حبغل اعويٌبى تزدد هسيزّبي ثَدى ايوي اس

 . است الشاهي راًٌذُ تَسظ وبري ضيفت ّز ضزٍع اس لجل آى هلحمبت ٍ ليفتزان ّبي لسوت وليِ ثبسديذ  ٢٩ هبدُ

 هغبثك سهبًي ّبي دٍرُ عي ٍ تؼويزات ّزگًَِ اس ثؼذ آى هلحمبت ٍ ليفتزان لسوتْبي وليِ فٌي ثبسرسي  ٣١ هبدُ

 .ضَد ًگْذاري ٍ ثجت ليفتزان پزًٍذُ در ثبيذ آى ًتبيح ٍ ثَدُ الشاهي سبسًذُ ضزوت ّبي دستَرالؼول

 فٌي، ّبي ثبسرسي سَاثك ّوچٌيي ٍ سبسًذُ ضزوت دستَرالؼولْبي حبٍي وِ پزًٍذُ يه داراي ثبيذ ليفتزان ّز  ٣١ هبدُ 

 .ثبضذ است، ًگْذاري ّبي رٍش ٍ تؼويزات

 .است هوٌَع اويذًا وبرگزاى وبر خبيگبُ يب ٍ ًزدثبى ثؼٌَاى آى اخشاء ٍ ليفتزان اس استفبدُ  ٣٢ هبدُ 

 . است هوٌَع پبلت يب ليفتزان ّبي ضبخه تَسظ افزاد حول  ٣٣ هبدُ

 ٍ ثغل ّبي آيٌِ ػمت، دًذُ ثَق آصيز، ّطذاردٌّذُ، چزاؽ ايوٌي، ووزثٌذ راًٌذُ، ايوي اعبله ثِ هدْش ثبيذ ليفتزان  ٣٤ هبدُ

 .گزدد تدْيش وبفي ًَر ثب ػمت ٍ خلَ هٌبست چزاغْبي ثِ تبريىي در وبر ثزاي ّوچٌيي ٍ ثبضذ وٌتزلي تدْيشات

 



 

 ٍ اًتمبل خغَط حزين ثِ هزثَط همزرات رػبيت ثب فمظ لَي فطبر ثزق خغَط ًشديىي در ّب ليفتزان فؼبليت ٍ تزدد  ٣٥ هبدُ

 . است هدبس ثزق ًيزٍي تَسيغ

 .ًوبيذ خَدداري لغشًذُ هَاد ثِ آغطتِ يب ٍ رٍغٌي خيس، ضْبي وف ٍ دستْب ثب راًٌذگي اس ثبيذ ليفتزان راًٌذُ  ٣٦ هبدُ

 .گيزد لزار ليفتزان هتحزن لغؼبت ثيي در ًجبيذ ػٌَاى ّيچ تحت وبرگزاى ديگز يب ٍ راًٌذُ ثذى اػضبي  ٣٧ هبدُ 

 

 اختصاصی مقررات: سًم فصل

 سَئيچ اس وليذ وزدى خبرج ٍ وي لغغ وليذ ٍ هَتَر ًوَدى خبهَش دستي، تزهش وطيذى سهيي، رٍي ثز ّب ضبخه لزاردادى  ٣٨ هبدُ

 .است الشاهي ليفتزان تزن اس لجل

 ايي در پذيزد، غَرت است ليفتزان حدن ٍ ٍسى ثب هتٌبست وِ ثبر حول هخػَظ ثبالثز تَسظ ثبيذ عجمبت ثِ ليفتزان حول  ٣٩ هبدُ 

 .است الشاهي تزهشدستي وطيذى ٍ ّب ضبخه وطيذى پبئيي هَتَر، ًوَدى خبهَش حبلت

 . گيزد لزار ضبخىْب ٍسظ در ثمل هزوش ايي ثبيذ ٍ است الشاهي ثمل هزوش ًوَدى هطخع ًبّوگي ثبرّبي خبثدبئي ثزاي  ٤١ هبدُ 

 ٍ تزوْب ثزدى ثيي اس هٌظَر ثِ ليفتزان هلحمبت ٍ ّب ضبخه ثذًِ، رٍي ثز خَضىبري ّوچٌيي ٍ تؼويزاتي اهَر وليِ اًدبم  ٤١ هبدُ

 .است هدبس سبسًذُ ضزوت ًظبرت ثب فمظ اهز ايي ًيبس درغَرت ٍ ثَدُ هوٌَع سغحي فزسَدگيْبي

 ًَع، ثب هتٌبست پبلتْبي اس ثبيذ ًيستٌذ ثزخَردار ليفتزان ضبخىْبي رٍي ثز وبهلي ايستبئي اس وِ ثبرّبئي خبثدبيي هٌظَر ثِ  ٤٢ هبدُ

 . ًوَد استفبدُ آى حدن ٍ خٌس



 .است الشاهي ليفتزان ضبخىْبي رٍي اس ثبر سمَط اس خلَگيزي ثزاي دول هٌفي ساٍيِ ايدبد  ٤٣ هبدُ

 .است الشاهي ثبر تخليِ ثزاي سهيي رٍي ثز ضبخىْب ًَن لزارگيزي  ٤٤ هبدُ 

 .ًذارد را اعبله داخل يب ثذًِ رٍي ثز حضَر حك وسي راًٌذُ، ثدش ليفتزان ثَدى رٍضي يب حزوت هَلغ در  ٤٥ هبدُ 

 . است هوٌَع ليفتزان هلحمبت يب ّب ضبخه سيز در تؼويزاتي ٍ اخزائي ػوليبت ّزگًَِ اًدبم ٍ تزدد حضَر،  ٤٦ هبدُ 

 ليفتزان اس ثبيذ ٍ ثَدُ هوٌَع احتزالي هَتَر ثب وْبي ليفتزا اس استفبدُ است، هٌبست تَْيِ سيستن فبلذ وِ ثستِ فضبّبي در  ٤٧ هبدُ

 . گزدد استفبدُ ثزلي ّبي

 ثِ ثبيذ هزثَعِ هسئَل وبرگزاى ثزلي ليفتزان ثبعزي ثبسديذ ٍ تؼَيض ّوچٌيي ٍ ليفتزان گبس سيلٌذر ضبرص يب تؼَيض سهبى در  ٤٨ هبدُ

 . ثبضٌذ هدْش وبر ًَع ثب هتٌبست فزدي حفبظت ٍسبيل

 گيزد اًدبم هزثَعِ هسئَل حضَر در ثبيذ ثزلي ّبي ليفتزان ثبعزي ضبرص  ٤٩ هبدُ

 هطبّذُ غَرت در ٍ گزفتِ لزار ثزرسي هَرد پيَستِ عَر ثِ ٍ ثَدُ هٌبست ارگًََهي ضزايظ داراي ثبيذ ليفتزان غٌذلي  ٥١ هبدُ. 

 دد.گز يبتؼَيض تؼويز ًمع، ٍ ػيت ّزگًَِ

 دد

 

 تبهيي را راًٌذُ ايوٌي هحيغي، ضزايظ ٍ وبر ًَع ثِ تَخِ ثب ٍ ثَدُ ثزخَردار وبفي استحىبم اس ثبيذ ليفتزان وبثيي ثذًِ ٍ سمف  ٥١ هبدُ. 

 .ًوبيذ

 .ًوَد استفبدُ اًذ، ُ ضذ سبختِ ٍ عزاحي هٌظَر ايي ثِ وِ ّبيي ليفتزان اس ثبيذ هذاة لْبي پبتي حول ثزاي  ٥٢ هبدُ 



 

 اهبوٌي وليِ ٍ سزٍيس چبلِ فبضالة، وفطَي سهيي، سيز ٍرٍدي پلِ، راُ ثبس، ّبي ضؼلِ هدبٍرت در گبسي ّبي ليفتزان تَلف  ٥٣ هبدُ. 

 . است هوٌَع دارًذ، را ليفتزان سيلٌذر گبس ًطت اس ًبضي گبسّبي تدوغ احتوبل وِ

 .ثبضذ ثستِ ثبيذ ثَدى خبهَش سهبى در گبسي ليفتزان سيلٌذر گبس ضيز  ٥٤ هبدُ

 سزثستِ هحيظ اس خبرج در ٍ ثبهَتَرخبهَش ثبيذ گبس ّبي وپسَل تؼَيض اضتؼبل، ٍ اًفدبر خغز اس پيطگيزي هٌظَر ثِ  ٥٥ هبدُ 

 . پذيزد غَرت ايوٌي همزرات وليِ ثبرػبيت ٍ وبرگبُ سزپزست ًظبرت ثب ٍ وبرگبّي

 ثبضذ هي ػمت دًذُ ثب حزوت ثِ هدبس فمظ ليفتزان راًٌذُ سزاسيزي، در ثبرّب خبثدبئي ٍ حول ٌّگبم  ٥٦ هبدُ

 مقررات سایر: چُارم فصل

 

 ضزوت ّبي دستَرالؼول رػبيت  ٥٨ هبدُ. است الشاهي ليفتزان ثذًِ رٍي ثز فٌي هطخػبت حبٍي فلشي لَح ًػت  ٥٧ هبدُ

 . است الشاهي ليفتزان تؼويزات ٍ ثزداري ثْزُ ػوليبت وليِ ثزاي سبسًذُ

 حول سپس ٍ هْبر ثخطي اعويٌبى ثغَر ثبيذ دارد، ٍخَد آًْب سزخَردى يب ٍ لغشش ريشش، احتوبل وِ ثبرّبيي  ٥٩ هبدُ

 . گزدًذ

 .ثبضذ آًْب استمبهت ٍ ثبر ظزفيت ثب هتٌبست ثبيذ ّب لفسِ داخل يب ٍ يىذيگز رٍي ثز ثبرّب لزاردادى  ٦١ هبدُ

 ٍ وبر ٍسارت تبييذ هَرد هؼتجز ٍ رسوي هزاوش يب ٍ سبسًذُ ضزوت اس ّب ليفتزان سبليبًِ ٍ فٌي ثبسرسي تبئيذيِ اخذ  ٦١ هبدُ 

 . است الشاهي اختوبػي اهَر



 

 . است هوٌَع اويذاً گبسي ّبي ليفتزان در گبس يبثي ًطت ثزاي ثبس ضؼلِ اس استفبدُ  ٦٢ هبدُ

 ػزضِ فزٍضٌذگبى، تَليذوٌٌذگبى، ٍاردوٌٌذگبى، وليِ ايزاى؛ اسالهي خوَْري وبر لبًَى ٨٨ هبدُ ثِ ػٌبيت ثب  ٦٣ هبدُ

 در وِ ايوٌي ٍ حفبظتي هَارد ٍ تَليذ استبًذارد رػبيت ثِ هىلف ليفتزان ّبي هبضيي اس وٌٌذگبى ثزداري ثْزُ ٍ وٌٌذگبى

 . ثبضٌذ هي ضَد، هي لحبػ فٌي اعالػبت وتبثچِ

 ػذم دليل ثِ حبدثِ ّزگًَِ ٍلَع غَرت در ٍ ثَدُ وبرگبُ وبرفزهبي ػْذُ ثز ًبهِ آئيي ايي همزرات رػبيت هسئَليت  ٦٤ هبدُ

 .ثبضذ هي سيبًذيذگبى ثِ ٍاردُ خسبرات وليِ خجزاى ثِ هىلف لبًًَي، الشاهبت ثِ وبرفزهب ثِ تَخِ
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