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DANH MỤC KIỂM TRA DÀNH CHO NGƯỜI MUA XE NÂNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Quá trình đi đến quyết định chọn mua một thiết bị nâng dỡ vật liệu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đây là lý 
do tại sao Crown muốn giúp đỡ khách hàng chọn ra được chiếc xe nâng tốt nhất phục vụ cho hoạt động kho bãi 
của mình.

Dù bạn là người mua hàng lần đầu hay chỉ đang cần một chiếc xe đã qua tân trang, Crown cam kết giúp bạn lựa 
chọn ra chiếc xe nâng phù hợp nhất với nhu cầu nâng dỡ vật liệu của bạn.

Trong danh mục kiểm tra này, bạn sẽ tìm thấy những lời khuyên cần lưu ý khi mua xe nâng đã qua sử dụng. Đại 
lý Crown tại địa phương cũng có thể giúp đảm bảo rằng xe nâng đã qua sử dụng đang trong tình trạng tốt nhất.

CÁC BƯỚC ĐÚNG ĐẮN ĐỂ TÌM THẤY 
LOẠI XE NÂNG PHÙ HỢP

Hãy ghi nhớ những lời khuyên sau đây khi cân nhắc mua xe nâng đã qua sử dụng.
 
1) Đảm bảo rằng xe nâng đáp ứng tất cả các yêu cầu của bạn. Xin lưu ý rằng các đặc điểm 
của xe nâng (ví dụ: chiều cao và chiều rộng) phải phù hợp với thông số kỹ thuật của kho 
hàng và các chức năng chính của xe nâng đáp ứng đúng nhu cầu vận hành của bạn. những 
gì bạn cần.

2) Xem xét kỹ tình trạng xe nâng và thực hiện kiểm tra chức năng.

Tài liệu

              Hướng dẫn vận hành và dịch vụ
              Lịch sử bảo trì hoặc hồ sơ dịch vụ

Hình thức (Bên ngoài xe có vấn đề dễ nhận thấy nào không?)

o Xe có gặp phải tình trạng rỉ sét dễ nhận thấy nào không?
o Các tính năng an toàn cần thiết của xe (ví dụ: bảng điều khiển, ghế ngồi, 
 đai an toàn, phanh đỗ) có được trang bị và có đảm bảo không?
o Xe có bất kỳ vết nứt nào trên càng hoặc khung xe/khung nâng không?
o Lốp xe có ở trong tình trạng hoạt động tốt và không bị hư hỏng (ví dụ: rách) không?
o "Dấu chỉ mòn" còn nhìn thấy rõ không?



Hãy gửi email đến Crown theo địa chỉ contact.apac@crown.com để kiểm tra tại cơ sở miễn phí ngay hôm nay.

Động cơ

Tay lái

Phanh

Khung nâng

Ắc quy

Bảo hành

An toàn & Tuân thủ

o Ắc quy đã được tân trang chưa?
o Tuổi thọ của ắc quy?
o Số chu kỳ đã qua sử dụng?
o Ắc quy có được bảo hành không?
o Có báo cáo kiểm tra ắc quy không?

o Xe nâng có đi kèm bảo hành không?
o Bảo hành có bao gồm các thành phần chính không?
o  Bảo hành có bao gồm giới hạn giờ không?

              Khởi động nguội động cơ đốt cháy. Có khói phát ra không? 
              Bật động cơ và đỗ xe trên một bề mặt sàn sạch trong 15 phút và vận hành tất cả các chức năng 
           thủy lực. Có bất kỳ rò rỉ dầu nào không?
              Tất cả các chức năng thủy lực có hoạt động đúng cách không?
              Bơm thủy lực có phát ra tiếng ồn không? 

              Có bất kỳ chỗ long nào giữa giá nâng và thanh ray dẫn hướng không? 
              Khung nâng và càng nâng có võng dưới tải? 

              Phản hồi của phanh có như nhau theo cả hai hướng không?
              Phanh đỗ xe có hoạt động không?

              Hệ thống tay lái phản hồi ra sao?
              Xe nâng có đi đúng đường không?
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o  Biển tiêu chuẩn an toàn của nhà sản xuất có vừa vặn với máy và được ghi bằng tiếng địa phương 
              không?
o Các xếp hạng được liệt kê trên biển tiêu chuẩn an toàn có phù hợp với nhu cầu hoạt động và tâm 
              tải trọng của bạn hay không?
o Tất cả các nhãn an toàn có được ghi bằng tiếng địa phương không?
o Thiết bị có được nhập khẩu hợp pháp vào khu vực của bạn và được hỗ trợ bởi đại lý địa phương 
              được ủy quyền không?
o Nếu xe có bộ động cơ đốt trong, động cơ này có đáp ứng các tiêu chuẩn phát thải của địa 
              phương không?
o Động cơ có sử dụng được nhiên liệu tại địa phương không?


