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    2.Thông tin bảo trì

Người điều khiển xe nâng công nghiệp phải được đào tạo và
chứng nhận theo quy định. 

Để bản hướng dẫn này ở vị trí thuận tiện cho việc tham
khảo, đào tạo nhân viên về sản phẩm

 
Tất cả Nhân viên tiếp xúc với giá kệ lưu trữ cần đọc kĩ hướng dẫn này
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BIỂN BÁO CẦN CHÚ Ý
NGUY HIỂM: Cảnh báo một tình huống
nguy hiểm sắp xảy ra, nếu không tranh
được, sẽ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng

THẬN TRỌNG: chỉ ra một tình huống
nguy hiểm tiềm tàng, nếu không tránh
được, có thể dẫn đến tai nạn nhẹ hoặc
trung bình. 

Giá  Kệ  Pallet



Đọc các hướng dẫn này trước khi lắp ráp hoặc sử
dụng hệ thống kệ lưu trữ của bạn. Để khai thác
tối đa công dụng của giá kệ lưu trữ, cần phải
hiểu quy trình lắp ráp an toàn và bảo trì đúng
cách 

Thay đổi cấu hình (chẳng hạn như điều chỉnh
mức lưu trữ) có thể ảnh hưởng xấu đến khả
năng chịu tải và giảm tính toàn vẹn cấu trúc
của hệ thống giá đỡ. 
Trước khi điều chỉnh cấu hình giá đỡ, hãy
liên hệ với Long Quyền để nhận tư vấn về an
toàn. 

Cần nắm rõ đặc tính  sàn kho xưởng của bạn
trước khi chọn mua giá kệ,  để Long Quyền có
thể thiết kế sản phẩm phù hợp với mặt sàn. 

Kệ lưu trữ chỉ nên được lắp ráp bởi nhân viên được
đào tạo, có kinh nghiệm. 

Lắp ráp giá đỡ không đúng cách không chỉ làm
hiệu suất kém, mà còn gây nguy hiểm cho nhà
xưởng của bạn.

 Hãy liên hệ Long Quyền để có dịch vụ lắp ráp kệ
chuyên nghiệp. Chúng tôi không cung cấp bảo
hành  cho bất kỳ sản phẩm giá kệ nào được lắp
ráp bởi đơn vị khác. 

Cấu trúc giá đỡ phải được căn chỉnh song song và
vuông góc với mặt đất

Cấu trúc giá đỡ nên được lắp ráp và chỉ được sử
dụng như thể hiện trên bản vẽ của Long Quyền

Các kết nối bắt vít sẽ được siết chặt an toàn,
tuy nhiên cần tránh siết quá chặt đến mức
làm biến dạng các thành phần hình ống. 

Các ốc vít làm chức năng khóa an toàn trên
các kết nối không bu lông Những khóa an
toàn này giúp ngăn ngừa sự trật khớp ngẫu
nhiên của dầm tải. 

Mỗi cột của mỗi khung giá phải được neo
vào một sàn bê tông đầy đủ.
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KHÔNG lắp đặt giá đỡ ngoài trời trừ khi được thiết
kế đặc biệt bởi Long Quyền cho mục đích này. 
Khi sử dụng ngoài trời, cần xem xét kĩ về những
điều kiện thời tiết như gió, mưa bão. Những điều
này không được ghi chú trước trong thiết kế.  

Để khoảng cách lối đi đủ rộng. 
Lối đi quá hẹp cho các thiết bị, hoặc bị giảm
kích thước bằng vật cản làm tăng nguy cơ va
chạm giữa thiết bị nâng và cấu trúc giá đỡ,
và có thể gây nguy hiểm  khi vào lối đi. 

Hãy thận trọng khi lắp thêm các bộ phận mới
Ngay cả các thành phần được sản xuất bởi cùng một
nhà sản xuất cũng có thể khác nhau về thiết kế. Tuy
nhiên, những khác biệt này có thể ảnh hưởng xấu
đến hiệu suất tổng thể và sự an toàn của cấu trúc giá
kệ.

Long Quyền sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành
nếu giá kệ Long Quyền bị gắn thêm bộ phận của   
 nhà sản xuất khác

Lắp bóng đèn ở mọi lối đi giá kệ. 
Ánh sáng tốt giúp ngăn ngừa tai nạn và
giảm các thiệt hại khác cho cấu trúc giá đỡ.

Lắp ốp bảo vệ chân kệ tại lối đi đối diện với
chân giá đỡ và đường ray bảo vệ ở đầu của
các hàng giá đỡ. 
Các thiết bị này cung cấp một rào cản trực
quan và vật lý chống lại các tác động của
thiết bị như xe nâng hàng. 
Không cắt, hàn, hoặc thực hiện bất kỳ
sửa đổi thành phần nào trên sản phẩm
giá kệ Long Quyền 
Bất kỳ sửa đổi nào của bất kỳ thành phần
nào, nếu không được thực hiện hoặc ủy
quyền bằng văn bản bởi Long Quyền đều
không có giá trị trong việc bảo hành.  

Cần lắp đặt biển báo tải trọng.
Những tấm biển này xác định các đặc điểm cho giá đỡ
được thiết kế, chẳng hạn như kích thước tải, trọng
lượng tải và cấu hình giá đỡ. Một số dấu hiệu nên
được đặt nổi bật

KHÔNG leo lên giá đỡ, trong hoặc sau khi lắp ráp
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Chỉ sử dụng pallet có chất lượng tốt nhất. 
Các pallet bị hỏng hoặc nứt có thể làm
hàng trên pallet bị rơi hoặc kẹt. 

Thực hiện kiểm tra theo lịch trình thường
xuyên (ít nhất là hàng năm) và bảo trì hệ
thống giá đỡ theo các hạng mục sau: 

□Tất cả phần cứng (bao gồm cả neo) được
thắt chặt đúng cách
□Tất cả các ốc vít đều đầy đủ ở vị trí an toàn 
□Thanh dầm beam song song mặt đất và chân
kệ vuông góc với mặt đất.
□Không có vết lõm hoặc các thành phần bị hư
hỏng khác
□Kích thước tải và trọng lượng phù hợp với
thông số thiết kế kỹ thuật ban đầu

Đào tạo người vận hành và bảo trì thiết bị
mà họ sử dụng cùng với các giá để hàng. 
Hướng dẫn người vận hành tránh để rơi tải
đột ngột xuống kệ và cách định vị tải để
phân bổ đều trọng lượng tải, báo cáo lại  bất
kỳ hư hỏng nào của kệ. 

Không để giá đỡ chứa quá tải. 
Kệ lưu trữ của bạn được thiết kế để hỗ trợ
một trọng lượng tải cụ thể theo cấu hình dựa
trên bản vẽ kỹ thuật.
Nếu trọng lượng tải hoặc kích thước của bạn
thay đổi, hãy liên hệ với Long Quyền trước
khi sử dụng giá kệ để lưu trữ tải trọng mới. 

Hãy chắc chắn rằng xe nâng đi vào các vị trí
ngã ba luôn trang bị cảnh báo để bảo vệ
người vận hành khỏi việc tình cờ nghiền nát
hoặc cản trở việc lưu trữ giá đỡ, tải trọng và
các vật thể khác. 
Việc lắp đặt thêm các cột bảo vệ hay biển
báo ở vị trí này cần bổ xung khi chưa đạt yêu
cầu.

Giữ kho bãi sạch sẽ. Giữ lối đi tránh xa rác
hoặc vật cản, không sử dụng lối đi để xếp
pallet. Giữ cho bề mặt lối đi sạch sẽ, không
làm ảnh hưởng việc đi lại của xe nâng. 

Nếu có bất kì câu hỏi nào về sản phẩm, Long
Quyền rất sẵn lòng hỗ trợ.  
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