
Giới thiệu về thiết bị nâng 

Người vận hành thiết bị tời nâng, phải đọc kỹ tài liệu hướng dẫn vận hành  trước khi sử 

dụng thiết bị do chúng tôi cung cấp. Sẽ rất nguy hiểm nếu người vận hành không hiểu rõ về 

nguyên lý thiết bị và tính năng, nó có thể dẫn đến tai nạn và gây chết người. 

Người vận hành không được sử dụng các chất kích thích như rượu bia, phải có sức khỏe 

tốt. 

-       Người vận hành Tời nâng phải đủ tuổi lao động 

-       Người vận hành phải được đào tạo kỹ lưỡng và có kỹ năng xử lý các tình huống. 

-       Người vận hành phải đảm bảo thiết bị cầu trục phải được bảo dưỡng theo sổ tay 

vận hành này. 

Tời  chỉ được sử dụng khi: 

Trong mọi trường hợp tời là một công việc tiềm ẩn các nguy cơ gây thương tích cho người. 
Duới đây là một số các nguyên tắc cơ bản để sử dụng tời an toàn. 
 
    1. Không điều khiển tời nếu dưới 18 tuổi 
    2. Không điều khiển tời nếu đã/đang uống rượu/bia, sử dụng thuốc... 
    3. Không được tời quá khả năng chịu tải của dây cáp, hãy dùng puli (snatch block) 
    4. Không dùng tời để nâng hoặc treo người 
    5. Trước khi sử dụng tời nên kiểm tra kỹ dây cáp phải được nằm trong puly, đầu móc 
cẩu.  
    6. Không để điện cắm vào tời khi không sử dụng tời 
    7. Không móc đầu móc ngược vào dây cáp, sẽ làm hỏng dây cáp. Hãy dùng dây xích hay 
cáp bạt và ma ní (D-ring shackle). 
    8. Phải chắc chắn là điểm móc cáp phải chịu được tải trọng của xe bị tời, dây xích hay 
cáp bạt không có khả năng bị trượt ra. 
    9. Không được cài hay nhả côn khi tời đang hoạt động hay đang chịu tải 
   10. Nếu có thể, nên nâng thành 2 lần để tránh tải cho cáp và pully 
   11. Để ít nhất 5 vòng dây cáp trên trống tời (nếu không dây cáp có thể bị tuột ra) 
   12. Không nên nâng liên tục, hãy dừng nghỉ một cách hợp lý cho mô tơ nguội đi 
   13. Hãy đứng xa dây cáp và khu vực tời nâng trong khi tời đang hoạt động 
   14. Không chạm vào dây tời trong khi tời hay tời đang chịu tải, hoặc người khác đang điều 
khiển tời 
   15. Hãy để dây điều khiển cách xa cáp, trục tời. 
   16. Nên luồn dây điều khiển qua cửa sổ xe không luồn qua khe cửa (dây có thể bị kẹp) 
   17. Không dùng đầu móc khi không còn khoá an toàn 
   18. Hãy dùng găng tay để kéo cáp tời, không cho dây cáp đi qua trong lòng bàn tay 
   19. Hẫy cẩn thận với các bộ phận có thể nóng như tang, dây cáp, mô tơ trong và sau khi 
tời 
   20. Không nên nâng lêch một bên, có thể bị chồng cáp và hỏng cáp. 
   21. Phải đảm bảo cài/nhả côn thật chắc chắn trước/sau khi nâng. 

 


