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 مقدمه
که در این مقاله به طور صنعتی ، برقی ، ساختمانی ، بیمار ، خانگی و هیدرولیکی  نوعانواع باالبر عبارت اند از 

 پردازیم.کامل به معرفی انواع باالبر می

 معرفی انواع باالبر
کند. شاید این دستگاهی است که انسان یا بار را در ارتفاعات به صورت عمودی و افقی جابجا میباالبر یک 

اند تا به امروز انواع باالبر را ترین معرفی انواع باالبر باشد. با این تعریف سازندگان و طراحان زیادی توانستهساده

 طراحی و تولید کنند.

 

 های زیر تقسیم بندی کرد:توان به روشانواع باالبر را میپردازیم. ع باالبر میما در اینجا به طور کامل به معرفی انوا

 از لحاط نوع ثابت و متحرک 

 از جهت نوع حرکت افقی ، عمودی یا ترکیبی 

 )از لحاظ نوع حمل نفربر )جابجایی انسان( یا باری )حمل تجهیزات 

  ، صنعتیاز لحاظ نوع کاربر هیدرولیکی ، برقی ، ساختمانی ، خانگی 
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 پردازیم.در ادامه به طور کامل به معرفی آنها می

  معرفی انواع باالبر ثابت و متحرک
منظور از باالبر ثابت یا متحرک این است که دستگاه قابل جابجایی است یا نه که اگر قابل جابجایی باشد باز خودش 

 شود:به دو دسته تقسیم می

 هلی یا یدک .1

 خودکشش .2

 

 Manually Propelled  وع هلی یا یدکن

اش یا باید هل بدیم یا آن را به یک خودرو حمل چرخ دارد که باید برای جابجایییعنی دستگاه دو ، سه یا چهار 

 بار یدک کنیم. کار کردن با این دستگاه کمی سخت و حوصله سربر است.
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 Self-propelled lift نوع خودکشش

ک کمی بیشتر است. کار این دستگاه خودش موتور دارد و نیازی به هل یا یدک ندارد. البته هزینه آن نسبت به ید

 کردن با آن لذت بخش میباشد.
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انجام میدهد. کار کردن با این سیستم بسیار راحت و آسان  ،نوع ثابت در یکجا فیکس میشود و عمل جابجایی

 است.
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 معرفی انواع باالبر از لحاظ نوع حرکت
 از جهت نوع حرکت به سه دسته تقسیم میشوند:انواع باالبر 

 نوع حرکت افقی .1

 حرکت عمودینوع  .2

 نوع حرکت ترکیبی .3

 Lift with horizontal movementاز لحاظ نوع حرکت افقی 

توان آن را هل داد و به این دستگاه دارای یک ارتفاع معین فیکس است. که برای انجام عملیات های مختلف می

 مکان مورد نظر خود رسید. نام دیگر این دستگاه چهار پایه است.
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 Lift with vertical movement از لحاظ نوع حرکت عمودی

متر  0.5ارتفاعات مختلف از لحاظ عمودی دسترسی داشته باشید. حرکت عمودی از در این سیستم ، میتوان به 

 شود.های مختلفی طراحی و ساخته میمتر نیز وجود دارد. حاال خود این دستگاه به روش 40تا 

 

 Lift with vertical and horizontal movement از لحاظ نوع حرکت ترکیبی

ر حرکت عمودی در منظور از حرکت ترکیبی یعنی هم حرکت افقی و هم حرکت عمودی است. یعنی شما عالوه ب

 ارتفاعات حرکت افقی هم دارید. شکل زیر نمونه از سیستم ترکیبی است.
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 انواع باالبر از لحاظ نفربر یا باری
کنند. این سیستم چون با جان انسان در منظور از نفربر یعنی انواع باالبری که انسان را در ارتفاعات جابجایی می

 بینید.های مختلفی دارد که در شکل زیر انواع آن را میالیی باشد. مدلارتباط است، باید دارای امنیت با
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تن  50کیلوگرم تا  20نوع باری یعنی جابجایی کاال یا تجهیزات در ارتفاعات است. این سیستم در تناژ یا ظرفیت 

 دهد.شان میپس باید هزینه بیشتری برای تناژهای باالبر بپردازیم. شکل زیر چند نوع از این مدل را ن است.

 معرفی انواع باالبر از لحاظ نوع کاربری
منظور از نوع کاربری یعنی در چه صنف، مکانیزم یا صنعتی به کار برده شود. که خود این مکانیزم یا صنف دارای 

 کنیم.انواع مختلفی است که در زیر انواع آن را بیان می

 انواع باالبر صنعتی 

 انواع باالبر برقی 

  ساختمانیانواع باالبر 

 انواع باالبر بیمار 

 انواع باالبر هیدرولیکی 

  خودروییستونی انواع باالبر 

 در ادامه به طور کامل به معرفی هر یک میپردازیم.
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 انواع باالبر صنعتی

شود. یعنی بیشتر در صنایع مختلف از قبیل کشاورزی، کارگاهی ، فروشگاهی و ... استفاده میمنظور از نوع صنعتی 

 کنند. که در زیر این مدلها را تشریح میکنیم.نوع استفاده و نیاز از مدلهای مختلفی استفاده میکه با توجه به 

 باالبر آکاردئونی

 

 یکی از جمع جور ترین مدلها است. ویژگیهای آن عبارت اند از: 

 .امنیت بسیار باالی دارد 

 جمع جور هستند 

 .نوسان کمتری دارند 

  متری مناسب هستند. 14تا ارتفاع 

 ل وزن باالیی دارندتحم 

 نفربر نوع ستونی

الت تک دکله نوسان بیشتر و ظرفیت تحمل حدر . شودصورت تک ، دو و چهار دکله یا چهار ستونی ساخته میبه 

 بار کمتر است.  
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 دارای خصوصیات زیر هستند:

 متر هم حرکت میکنند. 30ا ارتفاع ت 

 .سبک هستند 
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  آلومینیومجنس 

 .نوسان زیادی دارند 

 امنیت کمتری دارند 

 Articulating Lift نوع مفصلی

 ویژگیهای آن عبارت اند از:

 

  متر 25سطح دسترسی عمودی تا 

  متر 5سطح دسترسی افقی 

 .قابلیت مانور باالیی دارد 

 صورت دیزل ، هیبریدی یا بنزینی خودکششی به 

 .امکان قابل یدک نیز دارند 

 Types of telescopic lifts نوع تلسکوپی

 دارای این خصوصیات است:
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 سطح دسترسی باال 

 قدرت مانور کم 

  قابل نصب بر روی کامیون 

 telescopic – Articulating تلسکوپی –نوع مفصلی 
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این نوع باالبر قدرت مانور بسیار باالیی دارد. نحوه حرکت آن ترکیبی از مفصل و تلسکوپی میباشد. قسمت تلسکوپی 

ها شکل است. هزینه تمام شده این دستگاه نسبت به قبلی zروی بوم آن قرار دارد و قسمت مفصلی روی بازوهای 

 کرد.توان از آن استفاده باالتر است. در مناطق بسیار کور می

 وینچی نوع زنجیری و کابلی

معموال برای قسمت ساختمان سازی بیشترین کاربرد را دارد. در  شود.این مدل برای حمل کاال استفاده می

ها یا توانهای مختلف تولید شود، که در ظرفیتساختمان سازی از این دستگاه برای باال گشیدن مصاله استفاده می

 شود. می

 

 اند از:عبارت اجزای تشکیل دهنده آن

 )نیرو محرکه ) میتواند الکتروموتور ، موتور بنزینی ، موتور گازوییلی باشد 

 سیم بکسل 

 قرقره 

 قالب یا چنگک 

 کنترل یا مدار فرمان 
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 دارندهو پایه نگه 

 هیدرولیکی یو کابل یریزنجنوع 

توسط کابل یا زنجیر جابجا شود و نیمه دیگر آن در این مدل نیمی از کورس ، توسط جک هیدرولیک جابه جا می

شود. معموال هزینه زنجیر نسبت به کابل بیشتر ) به دلیل چرخ زنجیر و خود زنجیرها ( اما امنیت باالتری دارد. می

 از طرف دیگر نصب حالت کابلی بسیار راحتتر میباشد.

 

 Spider lift  عنکبوتینوع 

زیادی است برای اماکن ناهموار های جانبی این ماشین به صورت خود کششی میباشد. از آنجاییکه دارای جک

جابجایی هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی  ( .یا ثبات باالیی است است ) دارای تثبیتار مناسب یبس

 دارد. 
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مت و جابه جایی  25باشد. میزان جابجایی عمود تا کیلو گرم متغیر می 500کیلوگرم تا  200ظرفیت تحمل بار از 

 به خود اختصاص داده است. متر 10افقی تا 

 column car lift   حمل خودرو ستونی نوع

شود. و وظیفه اصلی آن لیفت کردن خودرو است. با لیفت کردن خودرو میتوان های خودرو استفاده میدر تعمیرگاه

 صورت تک ستونه و دو ستونه تولید میشود.به  عملیات تعمیر و نگهداری روی آن انجام داد. 
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بیعا هر چه تناژ باال رود قیمت تن ساخته میشود. ط 20تن تا  1تناژ یا ظرفیت این ماشین متفاوت است معموال از 

 شود.رود. نیروی محرکه آن با استفاده از هیدرولیک انجام میتمام شده هم باال می
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 انواع باالبر برقی

 اند از:شود. مزایای آن عبارتبرای به حرکت در آوردن نفر یا کاال از نیروی برق استفاده می

 تمیز بودن کار 

 کار کردن راحت با دستگاه 

 نصب راحت 

 هزینه تمام شده پایین 

 شامل معایب زیر میباشد:

 .ظرفیت یا تناژ آن پایین است 

 .به دلیل استفاده از کابل و زنجیر ، احتمال سقوط زیاد است 

 انواع باالبر ساختمانی

مانند شوند شود. یعنی یا برای ساختن ساختمان استفاه میاستفاده میها این مدل از انواع باالبر در ساختمان

 وینچی

 

است . اگر زمانی  یا خانگی نام دیگر آن آپارتمانی یا در داخل ساختمان برای جابجایی نفر یا بار استفاده میشود.

 منظور همان ساخنمانی است. یا خانگی گفتن انواع باالبر آپارتمانی

 انواع باالبر بیمار

ی بیمارستان استفاده شود یا برای بیمار داخل شود حال ممکن است برااین مدل برای جابجایی بیمار استفاده می

  خانه استفاده کنند.
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 این مدل انواع مختلفی دارد، اما معروف ترین آنها عبارت اند از:

 اینوع لیفت یا جلیقه 

 نوع پله 

  تولت فرنگینوع نشیمنگاه 

 

 انواع باالبر هیدرولیکی

این روغن یا با الکتروموتور برقی یا با پمپ دستی کار منظور از هیدرولیکی یعنی نیروی لیفت کننده روغن باشد. 

 کند. انواع باالبر هیدرولیکی بسیار هستند. می
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 اند از:این نوع ماشین بسیار پر کاربرد و پر طرف دار است. مزایای آن عبارت

 امنیت باال 

  تن 100کیلوگرم تا  20دارای ظرفیت و تناژ باال از 

 هزینه پایین 
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 از: معایب ان عبارت اند

 .احتمال روغن ریزی و کثیفی دارد 

 شود استفاده شود.در مکانهای آتش زا نمی 

 .هزینه برقی هیدرولیکی آن باال است 

 یا پشت کامیونی نواع باالبر خودروییا

 

کامیون نصب شوند به باالبر خودرویی معروف هستند.  ) پشت ( همه انواع باالبری که در باال ذکر کردیم اگر روی

 ایم.اع باالبر خودرویی به عکس نشان دادههای مختلفی از انودر اینجا مدل

که از تجربه جدیدی در مورد انواع باالبرها دارند، دوستانی که این مقاله برایتان مفید بوده باشد. از امیدوارم 

 کامنت کنند تا دیگران از آن استفاده کنند. خوشحال میشویم زیر همین پست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


