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العربية الروافع

هام - تحذير:
هذا الدليل يخص الرافعة فقط ول يع�ن بإرشادات وضع نظام الرفع خارج الخدمة بأي شكل من الأشكال. 

ي تتطلبها أنظمة السالمة 
ي دليل الستخدام والصيانة للنظام المحدد حيث سيتم دمج الرافعة، واتخذ جميع الحتياطات ال�ت

ات والوصفات الواردة �ن قبل كل عملية، اتبع المؤ�ش
الحالية.

الغرض 
الغرض من دليل الروافع هو توف�ي إرشادات خاصة بالتنفيذ الصحيح للعمليات التالية: 

كيب  ال�ت
الستخدام 
الصيانة 

فهرست

1. مرجعيات تنظيمية.............................................................. 9
ة................................................................... 9 2. مالحظات عامَّ

3. النقل................................................................................. 10
3.1 التفريغ................................................................................................................. 10
ي المستودع.......................................................... 10

4. التخزين �ف
كيب.............................................................................. 11 5. ال�ت
5.1 المناولة................................................................................................................. 11
كيب عىل قاعدة / إطار................................................................................. 12 5.2 ال�ت
5.3 التشحيم.............................................................................................................. 22
23 .....................................................................PENTA - PENTA 830 5.3.1 تشحيم
5.4 التوصيالت الكهربائية......................................................................................... 24
31 .................................................................................................... 5.5 التشغيل الأول
5.6. ضبط تيل الفرامل.............................................................................................. 32
6. االستخدام........................................................................ 32
32 ............................................................................. 7. الصيانة
: اختبار المسافات الفاصلة......................................................... 32 7.1 رولمان البىلي
33 ................................................... 7.2 المسمار - القرص: اختبار المسافة الفاصلة
7.3 كابح الحركة: التحقق من تآكل تيل الفرامل..................................................... 33
7.4 الزيت: التغي�ي وفحص المستوى..................................................................... 34
7.5 الزيت: التحقق من حالة حشيات إحكام الغلق............................................. 34
7.6 البكرة: التحقق من تآكل مجاري الحبال........................................................... 34
نات التشغيل................................................................................ 34 استبدال مكوِّ  7.7
7.8 عزم الربط............................................................................................................ 34
إقرار مطابقة.......................................................................... 36
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شكل. 3

الرافعة 

الوصفرقم المرجعية.

مقلل الحركة1

ي2
المحرك الكهربا�أ

بكرة الجر3

الحدافة4

ي5
مغناطيس كهربا�أ

الكابح )انظر التفاصيل(6 

كات التوصيل7 مش�ت

قاعدة الرافعة8

9
حلقات/نقاط الربط 

للرفع
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الرقم التسلسىلي المحفور12
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التفاصيل: الكابح
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ي19
مغناطيس كهربا�أ

مسام�ي ضبط الكابح20

ك ضبط الكابح 21 زن�ب

تيل الفرامل22

بكرة كابح الحركة23

زيت

الوصفرقم المرجعية.

سدادة التعبئة15

مؤ�ش شفاف لقياس المستوى16

سدادة التفريغ17

جدول. 2

جدول. 3
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شكل. 3

رافعة 

الوصفرقم المرجعية.

مقلل الحركة1

ي2
المحرك الكهربا�أ

بكرة الجر3

الحدافة4

ي5
مغناطيس كهربا�أ

كابح الحركة )جدول. 3 - شكل. 5(6 

كات التوصيل7 مش�ت

قاعدة الرافعة8

حلقات/نقاط الربط 9
للرفع 10

بطاقة المحرك11

الرقم التسلسىلي المحفور12

 بطاقة لصقة13

جدول. 1
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التفاصيل: الكابح

الوصفرقم المرجعية.

الذراع17

ي18
مغناطيس كهربا�أ

مسام�ي ضبط الكابح19

ك ضبط الكابح 20 زن�ب

تيل الفرامل21

بكرة كابح الحركة22

الزيت

الوصفرقم المرجعية.

سدادة التعبئة/التفريغ14

سدادة التعبئة/التفريغ15

ادة التنفيس حمراء اللون16 سدَّ

شكل. 2
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15
16

شكل. 4

جدول. 2

جدول. 3

17
18

22
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2020

1919
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عدادالوصفالتاريخالمراجعة التصديقالتحقيقالإ

STEFANO BERTONI (DTE)STEFANO BERTONI (DTE)STEFANO BERTONI (DTE)الطبعة الأوىل12001/11/06

STEFANO BERTONI (DTE)STEFANO BERTONI (DTE)STEFANO BERTONI (DTE)التحديث22010/06/14

STEFANO BERTONI (DTE)STEFANO BERTONI (DTE)STEFANO BERTONI (DTE)التحديث32014/05/30

STEFANO BERTONI (DTE)STEFANO BERTONI (DTE)STEFANO BERTONI (DTE)التحديث42018/04/06

STEFANO BERTONI (DTE)STEFANO BERTONI (DTE)STEFANO BERTONI (DTE)التحديث52018/06/10

STEFANO BERTONI (DTE)STEFANO BERTONI (DTE)STEFANO BERTONI (DTE)التحديث62019/01/22

STEFANO BERTONI (DTE)STEFANO BERTONI (DTE)قسم التسويق.التحديث72019/11/06

STEFANO BERTONI (DTE)STEFANO BERTONI (DTE)قسم التسويق.التحديث816/03/2020

STEFANO BERTONI (DTE)STEFANO BERTONI (DTE)قسم التسويق.التحديث926/03/2020

STEFANO BERTONI (DTE)STEFANO BERTONI (DTE)قسم التسويق.التحديث1002/02/2021

جدول. 4
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العربية الروافع

ي هذا الدليل.
رشادات الواردة �ن ي كل أجزائها عىل الإ

ورة �ن يجب اعتبار القواعد المشار إليها كمرجعية. ل تنطبق بال�ن

ة 2. مالحظات عامَّ
ن مزودين بالأدوات المناسبة.  ن مؤهل�ي ي هذا الدليل فقط من قبل موظف�ي

يجب أن يتم تنفيذ العمليات الموضحة �ن
قبل أي عملية صيانة، أخرج نظام الرفع من الخدمة.

ات متقطعة بنسبة ٪50 بأقىص حمولة، ولكن لمسارات ل تتجاوز مدة 45 ثانية. تم تصميم الروافع للعمل عىل ف�ت
ي نهاية هذا الدليل.

ي لـ Montanari Giulio & C. Srl عىل المرجعيات المشار إليها �ف
ي تتطلب أداًء فائًقا، اتصل بالمكتب الف�ف

كيبات ال�ت لل�ت
يجب أن يكون أي طلب لقطع الغيار مصحوبًا بالرقم التسلسىلي للرافعة. 

1. مرجعيات تنظيمية
الوصفنوع القاعدةالقانونالرقم

1   UNI 10147E.الصيانة: قائمة المصطلحات

2
1/UNI EN81

E
نشاء وتركيب مصاعد الأشخاص ومصاِعد  قواعد السالمة لإ

الشحن. 20-UNI EN81

جدول. 5

كيب  ي حالة عدم المتثال للتعليمات المقدمة، ل سيما فيما يتعلق بالسالمة العامة والنقل والتخزين وال�ت
ي سالمة المنتج. �ن

ام بالتعليمات التالية أيًضا �ن ن يساهم الل�ت
وظروف التشغيل وبدء إجراءات التشغيل والإصالح والصيانة والتنظيف والتخلص من المنتج / إعادة التدوير، قد ل يكون المنتج قيد التشغيل آمناً ويشكل خطراً عىل سالمة 

. المستخدم والغ�ي
ي عن خطورة المنتج  ء والمسؤولية المدنية للمش�ت ي

ي ال�ش
ي وجود عيوب �ن

ي يكفلها القانون للمستهلك �ن
يمكن أن يؤدي عدم المتثال للقواعد التالية إىل فقدان الحقوق ال�ت

الناجمة عن عدم المتثال للقواعد.
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3.1 التفريغ
يجب أن يتم إنزال الجهاز من عىل وسيلة النقل باستخدام أدوات مناسبة لوزن وأبعاد الجهاز. 

فيما يتعلق بالوزن انظر )الجدول. 6(. 
ات  مة لعمليَّات النقل والتحريك باستعمال رافعات شوكية أو منصَّ صناديق التغليف جميعها مصمَّ

نقالة )شكل. 6(.
ق من سالمته. هام: عند كلِّ عملية استالم للجهاز يجب التحقُّ

ي حدوث 
ي تركيب الجهاز لأن ذلك قد يتسبب �ن

ع �ن ، ل ت�ش ً ي
ار، ولو ح�ت بشكل جز�أ ي حالة وقوع أ�ن

�ن
أعطال. 

الحد الأقىص للوزن كجمطراز الرافعة

M50P55

M61180

M6590

M73 - M73S - M75S
M75S - M73H - M76
M76S - M76H - M68

200

M73B - M73BS - M75B
M75BS - M73HB

M76B - M76HB - M68B
250

M73AL - M75AL310

M73BAL - M75BAL360

PENTA250

M83 - M85250

M83B255

M83AL310

M83BAL360

PENTA 830400

M93360

M93B630

M93AL600

M93BAL680

M95550

M98 - M98H700

M98B - M98HB800

M98AL800

M104 - M104B9 - M1051350

M105B -M104B - M104B9B1450

M1091600

M109B31650

مالحظات:
الأوزان المذكورة يجب التعامل معها كحد أقىص، 

مع استبعاد أيَّة أُطر أو أغطية حماية إضافية موصولة 
بالرافعة.

ي المستودع
4. التخزين �ف

ي أماكن جافة ومحمية.
ي عبواتها السليمة و�ن

يجب حفظ الروافع �ن
ها من العوامل عىل الرافعة.  ي حالة إزالة العبوة الواقية، فمن المستحسن تجنب رواسب الغبار وغ�ي

�ن
ي نهاية 

للتخزين طويل الأجل، اتصل بـ Montanari Giulio & C. Srl عىل جهات التصال الموجودة �ن
هذا الدليل. 

3. النقل
ي عبوات أو أقفاص من الخشب )شكل. 7(.

يتم توريد جميع الأجهزة �ن
ي بعض الحالت، يمكن تركيب الأجهزة عىل منصات خشبية للسماح بنقلها بواسطة الشاحنات بشكل صحيح.

�ن
ي حدِّ ذاتها وبالتاىلي ل يمكن وضعها فوق بعضها البعض.

هام: هذه الصناديق والأقفاص الخشبية ليست حاملة �ن

جدول. 6

شكل. 6
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كيب 5. ال�ت

مرفقة(.   )غ�ي  الرفع  وسالسل  سيور  استخدم  الرافعة،  ومناولة  لستخراج 
شكل. 8

تجنب تحميل الوزن عىل بعض المناطق الحساسة مثل: 
افة 	  بحدَّ أكانت  سواء  الكهربائية  كات  المحرِّ من  البارزة  التحريك  أعمدة 

دوران أو بدون;
جميع أجهزة الكبح: 	 
بكرة الفرامل؛	 
تيل الفرامل؛	 
؛	  ي

المغناطيس الكهربا�أ
ك؛	  القضبان المزودة بزن�ب
ة بالرافعة/المحرِّك;	  ان الخاصَّ وصالت الق�ت
 	. ية أو دوائر التشف�ي شفات التوصيل الخاصة بالمولدات التاكوم�ت

5.1 المناولة

ي فقط. فهي ليست مناسبة، بمفردها، لرفع مجموعة الرافعة بأكملها )مقلل 
ملحوظة: يُمنع تماًما رفع الماكينة باستخدام نقاط التثبيت أو الحلقات الموجودة عىل المحرك الكهربا�أ

الحركة + المحرك(.
ن بالإضافة إىل إتالف الرافعة بشكل ل يمكن إصالحه.  ة للمشغل�ي يمكن أن يؤدي عدم المتثال لهذه القاعدة إىل حدوث مواقف خط�ي

احرص عىل حماية الرافعة ضد الصدمات وإيالء اهتمام خاص لالأجزاء الأك�ش حساسية مثل: 
الحدافة؛	 
؛	  نظام التشف�ي
ية؛	  المولدات التاكوم�ت
تيل الفرامل؛	 
مغناطيس الكابح إلخ...	 

لغاء الفوري لأي شكل من أشكال الضمان.  يتضمن تفكيك الجهاز الإ
ي نهاية الدليل. 

وري تفكيك أجزاء من الرافعة لتسهيل النقل / المناولة، فاتصل بـ Montanari Giulio & C. عىل جهات التصال المشار إليها �ن إذا كان من ال�ن

شكل. 7

شكل. 8
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تحقق من استواء السطح: 
طار.	  ضع قاعدة الرافعة عىل الإ
ي فتحات التثبيت.	 

تحقق من محاذاة جميع نقاط الدعم الموجودة �ن
اغي بالتقاطع.	  ثبت الرافعة عن طريق شد ال�ب

: ي
فيما يتعلق بالروافع ذات الحامل الخارجي اتبع الآ�ت

قم بتشديد ربط براغي قاعدة الرافعة.	 
طار ل تتجاوز 0.1 ملم.	  ن الحامل والقاعدة / الإ تحقق من تحرر الحامل وأن المساحة ب�ي

ي الشكل. يتمُّ عرض كيفية تركيب الرافعة بالشكل الصحيح ع�ب مختلف أشكال الأداء.
�ن

كيب عىل قاعدة / إطار 5.2 ال�ت
ان ماء أو أداة أخرى مناسبة للتحقق من أن القاعدة مثبتة بشكل أفقي تماًما، عرضًيا وطولًيا.  ن استخدم م�ي

ه الأقىص 0.1 ملم )شكل. 9(.  ق من استواء سطح الدعم بمعامل خطأ حدَّ تحقَّ
خالف ذلك، ِزد السماكات بشكل مناسب.

حد أقىص 0,1 ملم

شكل. 9
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لجميع عمليات التنفيذ، 
طار. عازل مطاطي أسفل الإ

التنفيذ

ن  ي المستوى ب�ي
أقىص فارق �ن

طار الفولذية: 0.1 ملم الرافعة وقاعدة الإ

شكل. 10
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PENTA - PENTA 830 أداء

TELAIO BASSO PER PENTA 
POS. 1-2-3 MLA

LOW BEDFRAME FOR PENTA
POS. 1-2-3 MLA

Tamponi Anti-vibrazione
Anti-vibration bu�ers

شكل. 10

زازات عوازل مضادة لاله�ت

PENTA إطار منخفض لـ

MLA 3-2-POS. 1

TELAIO ALTO PER PENTA 
POS. 2

HIGH BEDFRAME FOR PENTA
POS. 2

TELAIO ALTO PER PENTA 
POS. 1-3

HIGH BEDFRAME FOR PENTA
POS. 1-3

Tamponi Anti-vibrazione
Anti-vibration bu�ers

زازات عوازل مضادة لاله�ت

PENTA إطار مرتفع لـ

POS. 2
PENTA إطار مرتفع لـ

3-POS. 1
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PENTA - PENTA 830 أداء

TELAIO BASSO PER PENTA 
POS. 1-2-3 MLB

LOW BEDFRAME FOR PENTA
POS. 1-2-3 MLB

Tamponi Anti-vibrazione e fissaggi telaio
Anti-vibration bu
ers and bedframe fixing

Protezione Puleggia
Pulley protection

Tamponi Anti-vibrazione
Anti-vibration bu	ers

N°3 PROTEZIONI FUNI
N°3 ROPES PROTECTIONS

PENTA AL POS. 1-2-3 MLB

طار زازات والتثبيت بالإ عوازل مضادة لاله�ت

عدد 3 أغطية حماية للحبال

زازات عوازل مضادة لاله�ت

حماية البكرة

PENTA إطار منخفض لـ

MLB 3-2-POS. 1

MLB 3-2-PENTA AL POS. 1
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PENTA POS. 1

M20

75 145
46 247

182 678

3035

15
0

12
7 52

6

Encoder optional

O
D

P

F

97 7823 18

18
924
8

17
2

O
41

0 
m

ax

نظام تشف�ي اختياري

ىص.
أق

د 
ح

 ك
41

0 
طر

ُق
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PENTA POS. 2

M20

35 22
5

56
5,

5

172

925 max.

O
41

0 
m

ax
.

Encoder optional

145 75

170 98

ODP

F

78
97

96
18

9

17
2

24
8

نظام تشف�ي اختياري

ىص.
أق

د 
ح

 ك
41

0 
طر

ُق
925 كحد أقىص.
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PENTA POS. 3

145 75

20 35

200 121

280

15
0

88
4 

m
ax

O410 max.

F

97 78
120 96

O
D

P

24
8

18
9

17
2

Encoder optional

182

نظام تشف�ي اختياري

ىص.
أق

د 
ح

 ك
88

4

ُقطر 410 كحد أقىص.
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PENTA 830 POS. 1

17
0

60
5

41
0

O
m

ax
.

19,5O

170 780 max.

14
0

11
5

115 185

30
5

25
5

115 70115

O700 max.

11
5

Encoder optional
30

34
1

نظام تشف�ي اختياري

ُقطر 700 كحد أقىص.

ىص.
أق

د 
ح

 ك
41

0 
طر

ُق
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PENTA 830 POS. 2

170 65

199835 max.

41
0

O
m

ax
.

19,5O

30

26
5

52
0

28

55 115 65

11
5

O700 max.

11
5

14
0

30
5

25
5 34

1

Encoder optionalنظام تشف�ي اختياري

ُقطر 700 كحد أقىص.

ىص.
أق

د 
ح

 ك
41

0 
طر

ُق
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PENTA 830 POS. 3

30

19,5O

170

17
0

78
0

m
ax

.

410O max.

11
5

14
0

30
5

170 115

55115 115

11
5

25
534

1

O700 max.

Encoder optional

606

نظام تشف�ي اختياري
ُقطر 410 كحد أقىص.

ُقطر 700 كحد أقىص.

ىص.
أق

د 
ح

 ك
78

0



22

5.3 التشحيم
التشغيل الأول: تعبئة الزيت وقياس المستوى. )شكل. 4 - شكل. 2(.

ن الوصول إىل منتصف المستوى الشفاف )شكل. 11(. اع السدادة وصب الزيت داخل الرافعة من خالل الفتحة المخصصة لذلك الغرض لح�ي ن قم بان�ت

الزيوت الموىص بها

الصطناعيةالمواد  

MOBILGEAR630

MOBIL SHC 630
ESSO SPARTAN 220

AGIP BLASIA 220

SHELL OMALA OEL 220

أو
زيوت ذات خصائص ل تقل عن القيم الآتية:

ISO VG 220 درجة اللزوجة
مؤ�ش اللزوجة 95

EP إضافات

ISO VG 220 درجة اللزوجة
مؤ�ش اللزوجة 151

ق من التطابق والتوافق  التحقُّ
. ي

ببقايا زيت معد�ن

تغي�ي وضبط مستوى الزيت. 
)انظر الصيانة فقرة. 7.4(

تحقق من مستوى الزيت داخل الرافعة بشكل دوري.
تحقق دائًما من عدم وجود أية بقايا للزيت عىل بكرة الفرامل أو التيل أو بكرة الجر.

جدول. 7

شكل. 11
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الزيوت الموىص بها

الصطناعية

SHELL OMALA S4 WE 220 - 320
MOBIL SHC 630

أو
زيوت ذات خصائص ل تقل عن القيم الآتية:

ISO VG 220 درجة اللزوجة
مؤ�ش اللزوجة 151

. ي
ق من التطابق والتوافق ببقايا زيت معد�ن التحقُّ

تغي�ي وضبط مستوى الزيت. 
)انظر الصيانة فقرة. 7.4(

سواء بالنسبة لموضع التثبيت الرأسي والأفقي لـ PENTA و PENTA 830، فهناك دائًما 
سدادة تعبئة و�ف للزيت.

انتبــــــه: احِرص عىل استخدام سدادات الملء فقط، ول تفك سدادة التنفيس.

تحقق دائًما من عدم وجود أية بقايا للزيت عىل بكرة الفرامل أو التيل أو بكرة الجر.

جدول. 7

PENTA - PENTA 830 5.3.1 تشحيم

بسبب تكوينها، فإن PENTA و PENTA 830 ليس لديها مؤ�ش شفاف لمستوى الزيت. 
عادة الملء أو ضبط المستوى بشكل صحيح. رشادات أدناه لإ اتبع الإ

ية مقدارها: يًصا لذلك بكمِّ ة خصِّ ي الرافعة عن طريق الفتحة المعدَّ
اسُكب الزيت �ن

 	.PENTA ات للرافعة 3 ل�ت
 	.PENTA 830 ات للرافعة 6 ل�ت

شكل. 11 سدادة التعبئة/التفريغ

سدادة التعبئة/التفريغ

ادة التنفيس حمراء اللون سدَّ
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5.4 التوصيالت الكهربائية
كات التوصيل. )شكل. 1 - شكل. 1(. ي علبة مش�ت

رشادات التالية للمخطَّط الوارد �ن بًعا الإ ي للمحرِّك متَّ أجِر عملية التوصيل الكهر�ب
نورد هنا الرسوم البيانية لتوصيل أنواع المحركات المختلفة. 

 	.)NC )AC1 - VTF - AC2 ي حراري
مخطط المحرك A: 1-2 �عات مع وا�ت

 	NC )AC1 - VTF - AC2(. PENTA ي حراري
مخطط المحرك A: 1-2 �عات مع وا�ت

 	.)PTC )MPV 2 �عات مع ثرمستورات-B: 1 مخطط المحرك
 	.C: CTF مخطط المحرك

كات.  هام: تحقق دائًما من المخطط داخل علبة المش�ت

A مخطط المحرك
NC ي حراري

1 رسعة: AC1 - VTF مع وا�ت

N 1
W 1
V 1
U 1

L3
L2

L1

3
1

1~

6
5
4

P

N

  

Termoprotettore N.C.

Alimentazione ventilatore

M
3~

مزود طاقة المروحة

.N.C ي حراري
وا�ت

230-220 فولت
60-50 هرتز
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 A مخطط المحرك
NC ي حراري

2 رسعة: AC2 مع وا�ت

N 1
W 1
V 1
U 1

N 2
W 2
V 2
U 2

L3L

L2L

L1L

L3H

L2H

L1H

1

2
3

6
5
4

P

N
1~

Termoprotettore N.C.

Alimentazione ventilatore

ALTA

BASSA 
velocità

velocità

M
3~

M
3~

.N.C ي حراري
وا�ت

�عة 
مرتفعة

�عة 
منخفضة

مزود طاقة المروحة

230-220 فولت
60-50 هرتز
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PENTA - A مخطط المحرك
NC ي حراري

1 رسعة: AC1 - VTF مع وا�ت

N 1
W 1
V 1
U 1

L3
L2

L1

3
1

1~

6
5
4

P

N

  

Termoprotettore N.C.

Alimentazione ventilatore

M
3~

مزود طاقة المروحة

.N.C ي حراري
وا�ت

230-220 فولت
60-50 هرتز
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 PENTA - A مخطط المحرك
NC ي حراري

2 رسعة: AC2 مع وا�ت

.N.C ي حراري
وا�ت

�عة 
مرتفعة

�عة 
منخفضة

مزود طاقة المروحة

230-220 فولت
60-50 هرتز

N 1
W 1
V 1
U 1

N 2
W 2
V 2
U 2

L3H

L2H

L1H

L3L

L2L

L1L

1

2
3

6
5
4

P

N
1~

M
3~

M
3~
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B مخطط المحرك
PTC مع ثرمستورات MPV :1 رسعة

7
6
5

N1~ 4

N 1
W 1
V 1
U 1

L3
L2

L1

3
1

L1

M
3~

مكثف ي المروحة
موصل NA للتحكم �ن

ي < 2,5  ڨولت
ثرمستورات PTC* - ل يمكن تطبيق جهد كهربا�أ
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B مخطط المحرك
PTC مع ثرمستورات - MPV :2 رسعة

N 1
W 1
V 1
U 1

N 2
W 2
V 2
U 2

L3
L2

L1

L3
L2

L1

2
1

3

4

7
6
5

N

L1

1~

M
3~

M
3~

مكثف

�عة 

منخفضة

�عة عالية

ي < 2,5  ڨولت
ثرمستورات PTC* - ل يمكن تطبيق جهد كهربا�أ

ي المروحة
موصل NA للتحكم �ن

230-220 فولت
60-50 هرتز



30

C- CTF مخطط المحرك

ن بالأسفل )شكل. 12(. ي لكابح الحركة باستخدام الموصل المخصص لهذا الغرض وفًقا للمخطط المب�ي
قم بتوصيل المغناطيس الكهربا�أ

شكل. 12

N 1
W 1
V 1
U 1

L3
L2

L1

3
1

M
3~

ي < 2,5  ڨولت
ثرمستورات PTC* - ل يمكن تطبيق جهد كهربا�أ

230-220 فولت
60-50 هرتز

توصيل عىل التوازي

التغذية الكهربائية
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5.5 التشغيل االأول
الجر  لبكرة  كاملة  دوره  بعمل  يدويًا  وقم  التشغيل  مقبض  حرك 

لتوزيع الزيت بالتساوي )شكل. 13(.

ي بالطاقة. فقط بعد إجراء هذه العمليَّات ضع الحبال.
قبل تثبيت الحبال والحمل، تحقق من التشغيل الصحيح للرافعة من خالل توصيل المحرك الكهربا�أ

هام: يجب تنفيذ المسارات الأوىل الكاملة باستخدام الحبال المثبتة وفًقا لالإجراء التاىلي )جدول(. 8(:

الوصفعدد المسارات

ثقال عىل الرافعة5-4 ي مقصورة التحميل لعدم الإ
 مع نصف الحمولة تقريًبا �ن

مع 4/1 الِحمل5-4

مع خلو المقصورة5-4

مع 4/3 الِحمل5-4

مع الِحمل الكامل5-4

رشادات المذكورة أعاله غ�ي سارية عىل الرافعات الدوارة بدون ثقل موازن )مثال. شكل. 14(. هام: الإ
لالآلت ذات الرافعة الدوارة يلزم القيام بحواىلي 10 مسارات مع خلو المقصورة.

ة تناوب بنسبة 50 ٪ وبالتاىلي فإنه لوقت عمل محدد، هناك حاجة إىل وقت التوقف نفسه. ام ف�ت وري اح�ت هام: مع خلو المقصورة أو مع المقصورة بحمولة كاملة، من ال�ن

شكل. 13

جدول. 8

شكل. 14
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5.6. ضبط تيل الفرامل
دة بنسبة فتح لتيل الفرامل بضبط المصنع. يتم توريد الرافعات عادة مزوِّ

ي )شكل. 5 - تفاصيل كابح الحركة(.
إذا لزم الأمر، بناًء عىل خصائص النظام، يمكن إجراء تعديل إضا�ن

مقدمة: تيل الفرامل يجب أن يفتح بأقل مسار تحرك ممكن.

حرك ذراع الفرامل لفتح التيل )شكل. 5(.	 
ن التيل وبكرة المكابح.  	  قم بربط أو فك مسام�ي الضبط المخصصة لذلك الغرض ح�ت ل تكون هناك أقل مساحة ممكنة ب�ي
ن التيل والبكرة. 	  قم بأداء عدة مسارات للتحقق من عدم وجود احتكاك ب�ي
ي المرة الواحدة. 	 

ن ، قم بربط براغي الضبط بمقدار ربع لفة �ن ن السطح�ي إذا كان هناك احتكاك ب�ي

ي يجب ضبطها، من وقت لآخر، عىل النظام وفًقا للحمل ووفًقا لمعيار EN81-20. 5.9.2.2.2.1 و 6.3.1.
كات ال�ت تعتمد مساحة الكبح عىل ضبط الزن�ب

اُمن أثناء التشغيل العادي. ن ق من فتح التيل بال�ت تحقَّ

استهالك واستبدال التيل 
)انظر الصيانة فقرة. 7.3(

تم تصميم وتصنيع الروافع كأجهزة رفع لمصاعد الأشخاص ومصاعد ل يجب تنفيذ أعمال اللحام عىل الوحدة.
ل تستخدم الوحدة كنظام تأريض أثناء عمليات اللحام.   	

ر رولمان البىلي بشكل ل يمكن إصالحه. قد يت�ن  	
كة الُمصنعة. يجب استخدام جميع نقاط التثبيت المزودة من ِقَبل ال�ش  	

يد. ل يجب منع إمداد هواء الت�ب  	
ي لتحديد 

كيب عىل ارتفاع أعىل من 1000 م�ت فوق مستوى سطح البحر، اتصل بالمكتب الف�ن لل�ت  	
أبعاد الشحن 

بالتوافق مع المعاي�ي )EN81 - 1 / EN81-20( ذات الصلة. أي استخدام آخر يعت�ب غ�ي مناسب.
اء ي مرحلة أمر ال�ش

دة �ن ي شبكات ذات مواصفات مختلفة عن المواصفات المحدَّ
ل يمكن استخدام هذه الرافعات �ن

 )مثل الِسعة وال�عة، إلخ.(.
ي للمحرك لإطالق أجهزة منع السقوط.

ل يجب استخدام التشغيل الكهربا�أ  	
ي مجرى مصعد مغلق.  

يجب تركيب الرافعة داخل منشأة أو �ن  	
ي أجواء انفجارية. 

ل تستخدم الرافعة �ن  	
ن 0°مئوية و +40°مئوية. اوح حرارة المكان ب�ي يجب أن ت�ت  	

.)20-EN81 - 1 / EN81( ن وفًقا للمعاي�ي ن ومدرب�ي ن مؤهل�ي كيب والختبار والتفتيش والتحريك بعناية فائقة من ِقَبل فني�ي يجب أن يتم تنفيذ أعمال التجميع وال�ت  	
. ن كيب غ�ي الصحيح�ي ر الناجم عن التجميع أو ال�ت ل يمكن اعتبار جهة التصنيع مسؤولة عن ال�ن  	

قبل بدء العمل، تأكد من توافر المعدات المناسبة   	
للرفع والتحريك.  	

. ي
المحرك الكهربا�أ  	

أقىص رطوبة مسموح بها هي 95٪، بيئة غ�ي رطبة.  	

6. االستخدام

7. الصيانة
: اختبار المسافات الفاصلة 7.1 رولمان البىلي

تمهيد
جميع الروافع ل تحتاج عادة وليس لديها إمكانية التسجيل.	 

 طريقة الختبار 
كات المحورية لبكرة المكبح، مقارنة بتيل الفرامل، أثناء عكس اتِّجاه التشغيل. 	  يتمُّ الكشف عن المسافة الفاصلة لرولمان البىلي ب�يًا ع�ب مشاهدة التحرُّ
ي لـ Montanari Giulio & C لتقييم عملية الستبدال المحتملة.	 

عند تحقق هذه المسافة الفاصلة عىل الروافع دون إمكانية التسجيل، قم بإخطار المكتب الف�ن
وري تسجيل أو استبدال رولمان البىلي نفسه.	  ي حالة وجود ضجيج مفرط، قد يكون من ال�ن

ح�ت �ن
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أقىص مسافة فاصلة للمسمار - القرص: جدول القيم المسموح بها

ن - ملمالِنسبالطراز ن العالمت�ي المسافة ب�ي

M50Pمن 1,3 إىل 19الجميع

M61من 2,0 إىل 30الجميع

M73 - M75 - M76 - M68 - M65
جميع الإصدارات

من 2,0 إىل 40الجميع

PENTAمن 2,5 إىل 40الجميع

M83 - M85
جميع الإصدارات

من 3,5 إىل 69/140 - 60/1

من 2,5 إىل 40جميع الإصدارات الأخرى

PENTA 830

50/2 - 37/1 - 43/1 - 50/1
37/4 - 43/3 - 41/2

من 2,5 إىل 40

من 3,5 إىل 60/140

M93 - M95
جميع الإصدارات

من 4 إىل 44الجميع

M98
جميع الإصدارات

من 5 إىل 44الجميع

M104 - M105
جميع الإصدارات

من 5 إىل 54الجميع

M109من 8 إىل 60الجميع

7.2 المسمار - القرص: اختبار المسافة الفاصلة
ي السنة.

تحقق كل 3000 ساعة أو مرة واحدة عىل الأقل �ن
طريقة التحقق:

أوقف النظام مع إفراغ الكابينة.	 
ي الدوران.	 

ضع ثقل التوازن عىل سطح الدعم وذلك لقفل بكرة الجر �ن
افتح الفرامل يدويا.	 
ي عىل أسنان القرص. حدد نقطة انطالق أوىل عىل بكرة الكابح. 	  َّ تشعر بضغط أسنان المسمار اللول�ب ي اتِّجاه عقارب الساعة ح�ت

افة يدويًا �ن قم بلفَّ الحدَّ
ي عىل أسنان القرص. حدد نقطة انطالق ثانية عىل بكرة الكابح.	  َّ تشعر بضغط أسنان المسمار اللول�ب ي عكس اتِّجاه عقارب الساعة ح�ت

افة يدويًا �ن قم بلفِّ الحدَّ
 	. ن ن العالمت�ي الآن، قم بقياس قوس المحيط الموجود ب�ي
ي حصلت عليها بجدول القيم المقبولة )جدول. 9(.	 

قارن القيمة ال�ت
ي تضمن توافر ظروف السالمة ولكن ليس لها عالقة بسالسة الحركة. 	 

قيم الجدول هي القيم ال�ت
ي نهاية الدليل. يلزم تقديم 	 

ي حالة تجاوز الحد الأقىص للمسافة الفاصلة المسموح بها، قم بالتصال بـ Montanari Giulio & C. Srl من خالل جهات التصال المشار إليها �ن
�ن

الرقم التسلسىلي للرافعة.

7.3 كابح الحركة: التحقق من تآكل تيل الفرامل
تحقق بشكل دوري من حالة تآكل تيل الفرامل.

ي النقطة 5.6 
رشادات الواردة �ن وري إجراء تسجيل جديد باتباع الإ ي حالة وجود تآكل ملحوظ، من ال�ن

�ن
يجب استبدال التيل عندما يقل سمك مادته عن 2 ملم.

جدول. 9
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7.4 الزيت: التغي�ي وفحص المستوى
: أول عملية تغي�ي

ي - بعد حواىلي 350 ساعة.	 
زيت معد�ن

زيت اصطناعي - بعد حواىلي 700 ساعة.	 
ات الالحقة الموىص بها:  التغي�ي

ي كل 12 - 18 شهًرا.	 
زيت معد�ن

زيت اصطناعي كل 24 - 36 شهًرا.	 

كيفية تعبئة الزيت؟
عند تعبئة الزيت، ل يجب أن تكون الرافعة قيد التشغيل. 

ن الوصول إىل منتصف المستوى الشفاف. اع السدادة وصب الزيت من خالل الفتحة المخصصة لذلك الغرض لح�ي ن قم بان�ت
كيفية تفريغ الزيت؟

عند تفريغ الزيت، ل يجب أن تكون الرافعة قيد التشغيل. 
قم بفك سدادة التفريغ الموجودة عىل قاعدة الرافعة )شكل. 3( وانتظر ح�ت يتم إفراغ الزيت بأكمله. 

7.6 البكرة: التحقق من تآكل مجاري الحبال
ي حالة تآكل مجاري حبال بكرة الجر يلزم استبدالها.

1.6.7 �ن
 . ي لـ Montanari Giulio & C. مع تحديد الرقم التسلسىلي

رشادات ذات الصلة من المكتب الف�ن قم بطلب الإ
ال تقم بتجديد مجاري الحبال دون ترصيح مسبق بذلك.

7.5 الزيت: التحقق من حالة حشيات إحكام الغلق
جميع رافعات Montanari Giulio & C لها حشوات إستاتيكية لإحكام الغلق )بدون احتكاك( وديناميكية )باحتكاك(.

ي زيت الرافعة.
تحقق دوريًا من عدم وجود ت�يب �ن

ي حالة وجود ت�يب، اتصل بـ Montanari Giulio & C. Srl لستبدال الحشية المتآكلة.
�ن

نات التشغيل استبدال مكوِّ  7.7
ورية  يجب طلب تعليمات استبدال المكونات ال�ن

ي لـ Montanari Giulio & C مع تحديد الرقم التسلسىلي للرافعة.
من المكتب الف�ن

7.8 عزم الربط

ة فئة 8.8 براغي لولبية  ISO بمسافات كب�ي
العزم نيوتن م�تالُقطر بالملليم�ت

M825

M1050

M1286

M14135

M16215

M18290

M20410

M22560

M24710

جدول. 10
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جهة التصنيع:
.Montanari Giulio & C. S.r.l

Via Bulgaria n.39, 41122 Modena

قرار: الموديالت الخاضعة لهذا الإ

 M50P – M61 – M65 – M65B - M68 – M68B - M73 – M73B – M73H – M73HB - M73S – M73AL – M75 – M75B – M75H – M75HB – M75S – M75AL – M75T

 – M76 – M76B – M76S – M76H – M76HB – M83 – M83B – M83AL – M83T – M85 – M93 – M93B – M93AL – M93T – M98 – M98AL – M98H – M98HB

.– M104 – M104AL – M104H - M105 - M105B  – M109 – PENTA – PENTA B – PENTA T – PENTA 830 – PENTA 830 B – PENTA 830 T

نقر بأن الروافع المذكورة مطابقة لقانون الماكينات CE/42/2006 فيما يتعلق
بالجوانب ذات الصلة وتخضع لمتطلبات السالمة الأساسية التالية وفقا

للملحق 1 للمعيار:
- 1.3.2 خطر الك� أثناء التشغيل;

- 1.5.1 الطاقة الكهربائية;
كيب; - 1.5.4 أخطاء ال�ت

- 1.5.8 الضجيج;
از; ن - 1.5.9 اله�ت

- 1.6 الصيانة;
- 1.7.4 التعليمات;

.VII B تم تحرير الوثيقة الفنية ذات الصلة وفًقا للملحق

كما أنها مطابقة للتوجيهات الآتية:
UE/35/UE, 2014/30/UE, 2014/33/2014 -

ن الآتية: والقوان�ي
20:2020-UNI EN 81 ;1:2010-UNI EN 81 ;1-UNI 10411 -

مالحظة:
UNI 5.5.7 1:2010 و-UNI EN81 فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة 9.7 لـ

شارة إىل أن Montanari Giulio & C. تقوم بتوريد أجهزة الحماية EN81-20:2020, تجدر الإ
بناء عىل طلب �يح من العميل فقط.

MONTANARI GIULIO & C. S.r.l

إقرار مطابقة
روافع

إعداد:

ي
ي - المدير الف�ن

تو�ن ستيفانو ب�ي
التوقيع:

ي
يمو مونتاناري - الممثل القانو�ن ماسِّ

MODENA02/02/2021

Montanari Giulio & C. Srl - Montanari Group Headquarter
Via Bulgaria, 39 - 41122 - Modena - Italia

info@montanarigiulio.com - 39+ 059 315890 :هاتف: 453611 059 +39 - فاكس
www.montanarigiulio.com
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العربية الروافع

Copyright ©
.Montanari Giulio &C. Srl هذا الدليل ملكية لـ

ي غ�ي الم�ح بهما لأطراف أخرى 
يحظر إعادة النسخ أو التوزيع الكىلي أو الجز�أ

كة.   بدون موافقة ال�ش
يجب توجيه الطلبات الفنية إىل:

service@montanari-giulio.com
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