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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

HỆ THỐNG XE ĐẨY HÀNG ST 

******************** 

 Xe   y hàng ST của công ty chúng tôi có thể s  d ng rộng rãi ở nhiều nơi,  ặc 

biệt phù hợp tại các: Siêu thi, nhà ga, sân bay, bến cảng, các  í nghiệp, nhà máy, kho 

tàng… bởi m u mã  ẹp, kích thư c nhỏ gọn, tiện d ng, dễ dàng lắp ráp và di chuyển 

nhờ hệ thống bánh  e linh hoạt, mức  ộ chịu tải cao… 

 Có 3 chủng loại  e cơ bản: 

1. Model 20:  (D x R x C) 798  x 600 x 1694 mm. 

2. Model 40:  (D x R x C) 853  x 650 x 1694 mm. 

3. Model 70: (D x R x C) 1098 x 800 x 1694 mm. 

 Khách hàng cần  ọc kỹ Hư ng d n s  d ng trư c khi dùng,. Các trường hợp  ảy 

ra tai nạn do s  d ng sai quy cách trong Hư ng d n s  d ng, công ty chúng tôi hoàn 

toàn không chịu trách nhiệm. 

Cảnh báo: 

1. Khi   y nên nắm tay ở vị trí thành ống Ф25.4, tránh nắm tại vị trí thanh ngang. 

2. Nâng hạ bệ nhựa từ từ, tránh làm nhanh, mạnh dễ bị va  ập vào chân. 

3. Đóng mở nắp khóa c n thận,  ể tránh bị kẹp tay. 

4. Khi  óng mở cánh bên phải, không  ược nắm ở vị trí bách gài,  ể tránh bị kẹp tay. 

5. Chỉ  ược   y, không  ược kéo  e,  ặc biệt khi  e có tải, nếu kéo  e thì bánh  e dễ bị 

va vào chân. 

Chú ý: 

1. Không  ược chở quá tải trọng  e cho phép. 

2. Không  ược chở hàng cồng kềnh. 
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3. Không  ược chở hóa chất ăn mòn. 

4. Hạn chế   y  e lên  uống dốc cao. 

I. Hướng dẫn thao tác sử dụng xe đẩy hàng: 

 

1. Xe đẩy hàng hoàn chỉnh 

 

2. Xe đẩy hàng hoàn chỉnh có 3 tầng giá đỡ thép 

3. Các chi tiết chính xe đẩy hàng: 
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a) Chi tiết 1: Khung sau 

b) Chi tiết 2: Khung trái 

c) Chi tiết 3: Khung phải 

d) Chi tiết 4: Thanh chắn 

e) Chi tiết 5: Bulong  ịnh vị M12 

f) Chi tiết 6: Bệ nhựa 

g) Chi tiết 7: Bánh  e có khóa 

h) Chi tiết 2: Bánh  e tự do 

4. Điều kiện bán hàng: 

a/ Với điều kiện bán hàng lẻ, số lượng ít, phạm vi giao hàng gần: 
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Cố  ịnh bulong M12 (5) rồi sắp  ếp các  e lồng vào nhau, giao cho khách hàng 

b/ Với điều kiện bán hàng sỉ, số lượng lớn, phạm vi giao hàng xa: 

 

Gập 2 cánh , sắp  ếp các  e lên pallet, buộc dây, quấn PE, giao cho khách hàng 

* Lưu ý: 
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 - Khi giao  ề nghị khách hàng không  ược cải tạo lại  e. Xe phải nguyên vẹn 

như lúc giao. 

 - Không  ược  ể ngoài trời vì  e dễ bị rỉ rét. Nên  ể  e trong kho, hoặc nhà có 

mái che. 

 - Khi s  d ng trong kho lạnh, không  ược tháo ráp, lắp dỡ vì khi nhiệt  ộ âm thì 

bệ nhựa dễ bị phá hở. 

5. Cách thao tác sử dụng: 

Bước 1: Đầu tiên, mở khung bên trái (2) sao cho vuông góc v i khung sau (1), cố 

 ịnh khung trái này bằng cách vặn bulong M12 (5) vào eru M12  ã hàn chờ dư i thanh 

V của khung sau. 

 

 

 Bước 2: Tiếp theo, mở rộng khung phải (3) sao cho cũng vuông góc v i khung 

sau (1),  
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lúc này 2 khung trái phải phía dư i trư c có 2 mấu gài BKT chờ sẵn. 

 

Bước 3: Hạ bệ nhựa (6)  uống sao cho 2 rãnh bên của bệ ăn kh p vào 2 mấu gài 

BKT trên, dùng tay ấn nhẹ khóa nhựa màu cam (xanh)  uống nghe tiếng “crack”, thì 

lúc này thanh khóa Ф 10 bên trong bệ nhựa sẽ lăn vào cài cố  ịnh chắc chắn v i 2 mấu 

gài BKT trên. 

2 mấu gài BKT 
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 Bước 4: Cài thanh chắn màu cam (4) vào bách gài trên khung phải (3).  

 

 Bước 5: Tùy theo yêu cầu s  d ng, có các bệ thép kèm theo  e. 

 

Bách gài 
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 Cuối cùng, chúng ta có thể di chuyển  e theo 4 hư ng dễ dàng (Khi cần cố  ịnh 

 e, ta gạt 2 cần gạt của 2 bánh  e trư c (6)  uống). 

 

 Bước 6: Khi chưa dùng có thể  ếp gọn  e như sau: 

- Gập thanh chắn  uống (tháo móc thanh chắn khỏi bách gài) 

- Nâng bệ nhựa lên áp sát khung sau. 

- Gấp cánh phải ép sát bệ nhựa. 

- Có thể sắp  ếp  e thành hàng. 
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II/ Kiểm tra xe trước khi sử dụng: 

- Kiểm tra bulong  ịnh vị M12  ã vặn chặt: 

 

- Hạ bệ nhựa  uống, kiểm tra nắp khóa bệ  óng mở nhẹ nhàng. 

- Kiểm tra móc thanh chắn ăn kh p bách gài chắc chắn. 

- Kiểm tra di chuyển  e 4 hư ng nhẹ nhàng, linh hoạt. 

- Kiểm tra khóa bánh  e trư c chắc chắn. 

Bulong M12 
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III/ Sắp xếp hàng hóa lên xe: 

- Khóa bánh  e trư c chắc chắn. 

- Hàng hóa  úng tải trọng cho phép G ≤ 500 Kg. 

- Riêng hàng hóa  ể trên bệ thép, trọng lượng G ≤ 50 Kg. 

- Hàng hóa nằm gọn trong lòng  e, trọng tâm hư ng vào trọng tâm  e. 

- Không chở hàng hóa chứa chất dễ ăn mòn hóa học. 

- Đối v i hàng hóa dễ vỡ phải chằng buộc cho kỹ. 

- Hàng hóa  ược sắp  ếp từ l n  ến nhỏ. 

*Các lỗi khi chất hàng lên  e: 

 

                       - Chở hàng hóa cồng kềnh, trọng tâm ngoài khung xe. 
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- Chở hàng hóa quá cao so v i kích thư c lòng  e 

600 kg

 

    - Chở hàng hóa quá tải trọng cho phép 

Axit

 

                                     - Chở hàng hóa chứa các hóa chất ăn mòn 
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60 kg

 

- Chở hàng hóa quá tải trọng trên bệ  ỡ thép 

IV. Cách di chuyển (đẩy) xe:  

 - Không  ược bư c lên  e khi có hàng. 

- Khi di chuyển lên  uống  ường dốc, tùy theo tải trọng hàng trên  e mà dốc có 

 ộ nghiêng phù hợp (tránh tải hàng nặng mà di chuyển lên  uống dốc quá cao…). 

- Không  ược vượt qua chư ng ngại vật, muốn  i qua phải có người hỗ trợ. 

1. Di chuyển trên  ường phẳng: 

 

2. Di chuyển lên  ường dốc: 
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3. Di chuyển  uống  ường dốc: 

 

4. Di chuyển  e   y lên  e tải chuyên d ng: 

 

* Di chuyển lên  e tải chuyên d ng bằng  e nâng: 

- Kiểm tra bánh  e  ã khóa an toàn và kiểm tra  ã móc thanh chắn. 
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- Khi nâng phải ở trên nền phẳng. 

- Phải nâng từ phía sau  e, không  ược nâng  éo. 

- Khi  e  ã nâng lên  e tải, phải  ếp thành hàng, ràng buộc dây kĩ, bánh  e phải 

khóa an toàn. 

* Lưu ý về bánh  e: 

 1. Phải kiểm tra bánh  e thường  uyên, nếu bánh  e bị mòn hay phanh không 

ăn… cần thay thế linh kiện phù hợp. 

 2. Khi vận chuyển, bốc  ếp, không  ược quăng mạnh làm bánh  e nhanh hư. 

 3. Vận tốc l n nhất của bánh  e là 4Km/h, vì vậy không  ược buộc vào các loại 

xe cơ gi i kéo  i. 

PHÒNG KỸ THUẬT – KCS    GIÁM ĐỐC 

 


