
 پالت تراک چیست؟

 
ابتدا درک بھتر این مطلب در این مقالھ سعی در معرفی یکی از کارآمدترین تجھیزات انباری یعنی،پالت تراک برقی داریم.بھ منظور 

 بھ معرفی محصول مھم دیگر یعنی جک پالت دستی می پردازیم؛

 جک پالت دستی
این وسیلھ دارای دو شاخک موازی جھت قرار در انبار استفاده می گردد.وسیلھ ای بسیار ساده کھ برای جابجایی کاالھا و پالت ھا 

گرفتن در زیر پالت ھا و حمل آنھا می باشد؛جک پالت ھمچنین در انتھای این شاخک ھا دارای اھرمی می باشد کھ بھ دو منظور 
                                                                                                تعبیھ شده است:

                                                           اول بھ عنوان فرمان و برای تغییر جھت؛-

دوم بھ عنوان اھرم باالبرنده و پایین آورنده جک؛-  

                              کلیھ این اجزاء توسط چرخ ھای کوچک زیر دستگاه جابجا می گردند.

سانتیمتر می باشد. ۵�۱۹تا  ۵�۷ھمچنین رنج باالبری این دستگاه از   

                                                                                                                          
:انواع جک پالت عبارتند از  

؛.جک پالت نرمال۱  

ار؛.جک پالت سطوح شیبد۲  

؛.جک پالت مخصوص کارھای سنگین۳  

شاخک ھا                                                                              با چاپگر؛ .جک پالت ترازو دار۴   

جک پالت ترازودار آنالوگ؛.۵  

.جک پالت رول بر؛۶  

.جک پالت قیچی؛۷  

 

 

 

و پایین آورنده و فرمان اھرم باال                                

 

 

چرخ ھا                                                                                                

 



 

 پالت تراک برقی:
 

است؛پالت پالت تراک برقی از لحاظ کارآیی شباھت بسیاری بھ جک پالت دارد و تنھا تفاوت آنھا با یکدیگر در نوع حرکت کردن 
 تراک برقی مجھز بھ یک پیشرانھ الکتریکی است کھ بھ جای نیروی انسان از نیروی برق برای جابجایی دستگاه استفاده می کند.

آمپرساعت می باشند. ۳۰۰تا  ۱۲۰دارای باتری ھایی با ظرفیت ھای پالت تراک ھا   

بستگی دارد:نکتھ مھم این است کھ میزان کارکرد باتری دستگاه ھا بھ نکات زیر   

.میزان سالمت باتری دستگاه؛۱  

.شیب سایت مورد نظر کھ دستگاه در آن فعالیت دارد؛۲  

.تناژ بارو میزان لیفت دستگاه؛۳  

.دمای محیط؛۴  

ساعت می باشد. ۸تا  ۵شایان ذکر است کھ در شرایط استاندارد میزان کارکرد دستگاه یک شیفت کاری یعنی معادل   

نوع است:فرمان پالت تراک بر دو   

اول فرمان دستی؛-  

دوم فرمان - EPS                                                                                       یا ھمان فرمان برقی؛   

 

محفظھ باتری                                                                                                                

                                                                                                            فرمان اھرم باال و پایین آورنده و        

                                    

 

 

 

وتور محفظھ الکترو م                                      

 

 

 

 

 

چرخ ھا                   

 


