
 انواع باالبر

  یساز جهت انتقال بار و هم سطح دیدر خطوط تول ایکار در ارتفاع و  ایکه به منظور حمل بار و نفر،  شود یاطالق م ینیبه ماش باالبر

 .رود یبه کار م

 

 یباالبر یروین. دارند ها فتراکیو ل ها لیها و جرثق با باالکشنده یاساس یها استفاده کرده و تفاوت یباالبر یبرا یمختلف یها زمیاز مکان باالبرها

به نوع  جهبا تو کیکه هر گردند یم جادیمختلف ا یها در دستگاه... ، پانتوگراف، تلسکوپ و یچیق ای یمانند آکاردئون ها زمیتوسط انواع مکان

نوع کاربرد و  ،یکار طیمح ،یمنیا ت،یهمچون ظرف یا کننده نییباالبرها عوامل تع نیاز ا کیدرهر. دگردن یم یطراح یمشتر ازیکاربرد و ن

 یم همصالح به طبقات استفاد دنیباال کش یکه برا یساختمان یها نچیبه و رانیدر ا. دینما یرا مشخص م زمیتمام شده دستگاه، نوع مکان متیق

 .ندیگو یشود به اشتباه باالبر م

  باالبرها یکل یبند دسته

 ها  آن سهیو مقا یباالبر زمیباالبرها بر اساس نوع مکان یبند دسته

  یکیدرولیه یباالبرها

در چند مدل  یکیدرولیه یباالبرها. شود یگفته م گردند یم نیتأم کیدرولیو مدار ه کیدرولیتوسط ه یباالبر یرویکه ن ییها زمیمکان به

 ایو ریزنج کیدرولیه بیترک ،یکیدرولیه یریزنج-یتلسکوپ ،یو تلسکوپ یمفصل یها فتیبوم ل م،یجک مستق کیدرولیباالبر ه ،یآکاردئون

 .باشند یم نانیاطم بیضر نیشتریب یگفته شده در باال دارا بیبه ترت یمنیکه از لحاظ ا گردند یم دیتول کابل کیدرولیه بیترک

 

  یریزنج یباالبرها

ضد  یدوبل و ترمزها یرهایکه در صورت استفاده از زنج دیآ یشده، به حرکت در م یطراح نچیو و ریزنج زمیبار توسط مکان زمینوع مکان نیا در

 .باشد یم یفیضع اریبس یمنیا یدفعه پاره شود دارا کیممکن است  ریباالبر چون زنج نیا. کاربرد داشته باشد تواند یسقوط م

 

  یکابل یباالبرها

ضد  یدوبل و ترمزها یها که در صورت استفاده از کابل دیآ یشده، به حرکت در م یطراح نچیکابل و و زمیبار توسط مکان زمینوع مکان نیا در

 کاربرد داشته باشد تواند یسقوط م

. 

 باالبرنفری



انواع . کند یبلند مرتبه فراهم م زاتیبه تجه یابیا به منظور دستافراد در ارتفاع ر یموقت یاست که امکان دسترس یکیمکان یا لهیوس ینفر باالبر

باالبر  ،یباالبر تلسکوپ ،ی، باالبر مفصل(یلیر) ی، باالبر ستون(یچیق) یباالبر آکاردئون یها موجود است و با عنوان ینفر یاز باالبرها یمتنوع

 .اند شناخته شده …و یباالبر عنکبوت (Vertical Mast)باالبر عمود بر ،یتلسکوپ-یمفصل

 

 شیرایو کاربرد و تیانواع باالبر نفر از نظر ارتفاع، ظرف یبند دسته

 (Scissor Lifts)قیچی -باالبرهای آکاردونی

ساخت و ساز،  یاه نهینوع باالبرها جهت استفاده در زم نیا. گردد یم دیمتر، جهت کار در ارتفاعات مختلف تول ۳۳متر تا  ۳باالبرها از ارتفاع  نیا

مناسب  کیبار یاستفاده آسان در فضاها یساخته شده که برا …و یبند نیآز ،یزیرنگ آم ،ینگهدار رات،یوشو، تعم شست ،یخدمات عموم

 نیا یها تینفر، ارتفاع بسته شده کمتر و تکان خوردن کمتر در ارتفاع از مز نیسکو، امکان کار همزمان چند عیباال، سطح وس تیظرف. است

 تواند یم یچیق اریس یباالبرها. نوع آن دانست نیتر منیرا ا یبتوان باالبر آکاردئون دیشا ینفر یانواع باالبر ها انیدر م. نوع باالبر است

با  ییهستند جهت کار در مکانها ینیموتور بنز ای زلیکه مجهز به موتور د یانواع. توسط نفر باشند ییقابل جابجا ایو  دکیقابل  ،یخودکشش

تا  لوگرمیک ۰۳۳ها از  دستگاه نیسبد ا تیظرف. باشند یمناسب م یداخل یجهت کار در فضاها یکیموتور الکتر یسطوح ناهموار و انواع دارا

 .است ریمتغ لوگرمیک ۰۳۳۳

 (Articulating Boom)باالبرهای مفصلی 

 یحرکت بازوها. باشد، قابل استفاده است ازیو خدمات ن ینگهدار ر،یه تعمک یمتر به باال، در هر مکان ۰۳به ارتفاعات مختلف از  یدسترس جهت

 ،یبرق ،یزلید)انواع خود محرک  یدارا زینوع باالبرها ن نیا. دارد یساده ا یپانتوگراف بوده و طراح زمیمدل باالبرها به شکل مکان نیا( بوم)

 ۰۳۳باالبرها از  نیا تیظرف. ندینما یم جادیمتر به باال را ا ۵از  یافق یبوده و دسترس دکیخودرو و نبز قابل  یقابل نصب بر رو ایو ( یدیبریه

 .است ریبه باال متغ لوگرمیک

 (Telescopic Boom)باالبرهی تلسکوپی 

 نیمدل باالبرها به صورت تلسکوپ بوده و به هم نیا( بوم) یحرکت بازو. سازند یم ریپذ متر به باال را امکان ۰۰از  ینوع باالبرها دسترس نیا

 یها نهیبرخوردار بوده و هز یشتریاز قدرت مانور ب یبا نوع مفصل سهیدر مقا نیهمچن. سازد یرا ممکن م ادیز اریبه ارتفاع بس یدسترس لیدل

هرچه  یبوم، جهت دسترس یاصطالحاً فال ای (Jib) ییمتحرک نها یبازو کی یدستگاه دارا نیا یها از مدل یبرخ. است شتریآن ب ینگهدار

 دکیقابل  زیخودرو و ن یقابل نصب بر رو ایو ( یدیبریه ،یبرق ،یزلید)انواع خود محرک  یدارا زیباالبرها ن نیا. باشد یبه سطح افق م شتریب

 .رسد یم زین لوگرمیک ۰۳۳۳خاص به  یها مدل یاست و در برخ ریبه باال متغ لوگرمیک ۰۳۳باالبرها از  نیا تیظرف. هستند

 (Articulating Boom)تلسکوپی-باالبرهای مفصلی

 و باال یاز باالبر مفصل یبینوع باالبرها ترک نیا

 

با حرکت مفصل  یکی( بوم)دو نوع بازو  یباالبر دارانوع از  نیا. سازند یم ریپذ متر به باال را امکان ۰۱از  یاست که دسترس یتلسکوپ بر

 ادیز اریاز قدرت مانور بس یتلسکوپ ایو  یبا انواع مفصل سهیجهت در مقا نیبه هم. باشد یبا حرکت تلسکوپ مانند م یگریمانند و د( پانتوگراف)

، (Jib) ییمتحرک نها یبازو کی یدارا زیدستگاه ن نیا یها از مدل یبرخ. به اپراتور ماهر تر دارد ازیبرخوردار است و ن یو نقاط کور کمتر

انواع  یدارا زیباالبرها ن نیا. خواهد داد شیافزا اریبه سطح افق بوده که قدرت مانور و سهولت استفاده را بس شتریهرچه ب یجهت دسترس



 ریبه باال متغ لوگرمیک ۰۳۳باالبرها از  نیا تیفظر. هستند دکیقابل  زیخودرو و ن یقابل نصب بر رو ایو ( یدیبریه ،یبرق ،یزلید) یششخودک

 .است

 (Telescopic Boom)باالبرهای تلسکوپی

را انجام  یعمل باالبر یباالبرها دو بوم تلسکوپ نیدر ا. هستند یتلسکوپ-یتلسکوپ یباشند باالبر ها یم زیتر ن دهیچیاز باالبرها که پ یگرید نوع

 زمیمکان نیبلند مرتبه از ا یباالبرها نیهمچن. را به همراه خواهد داشت ادیز اریبس یافق یخواهند داد که در نهاست قدرت مانور باال و دسترس

مدل  نیا عموماً از یآتشنشان یکیدرولیه یپالتفورم ها. مرسوم است ایدر دن زمیمکان نیمتر توسط ا ۰۳۳استفاده کرده و ساخت باالبر تا 

 تبه صور اینصب شده و  ونینوع باالبر اکثراً پشت کام نیا. است شتریها ب فتیبوم ل ریبا سا سهیدر مقا زیباالبرها ن نیا تیظرف. هستند

 .شود یساخته م یدیبریه ای یزلید یخودکشش

 

 (Truck Mounted Platforms)کامیونی /باالبرهای خودرویی

 ،یبار یخودروها یبر رو یچیق یباالبرها نیو همچن یتلسکوپ-یتلسکوپ ای یتلسکوپ-یمفصل ،یتلسکوپ ،یمفصل فتیبوم ل ینصب باالبرها با

مناسب  یو خدمات یشهر برون ،یجهت استفاده شهر ،یطوالن یها مسافت یط ینوع باالبرها برا نیا. شوند یم دیتول ییخودرو یانواع باالبرها

وانت قابل نصب بوده و هرچقدر  یباالبر ها رو نیا نییپا یدر ارتفاع ها. سازد یم ریپذ متر را امکان ۰۳۳متر تا  ۰۳از ارتفاع  یرسبوده و دست

 فتیبوم ل یباالبرها. است ریبه باال متغ لوگرمیک ۰۳۳باالبرها از  نیا تیظرف. خواهد بود یتر نیسنگ یبه خودرو ازیشود ن شتریب یارتفاع کار

داخل  زاتینصب تجه یبرا یونیپشت کام یآکاردئون یاز باالبرها. شوند یاستفاده م یو آتشنشان یبرق و مخابرات ، خدمات شهر مورجهت ا

 .شودیاستفاده م.. تونل ، فرودگاه ها و

 

  

 یونیکام باالبر

  دکیقابل  یباالبرها  

از  یکیشده و  دیمتر تول ۰۰ یال ۵ارتفاع  یبا دسترس یو خارج یداخل یها طیچندگانه جهت استفاده در مح یها تینوع از باالبرها با قابل نیا

 ها نیماش نیحجم کم و سبک بودن ا. دیآ یبه حساب م یطوالن یها در مسافت دنیکش دکیو  یا حرفه یها استفاده یانواع باالبر، برا نیبهتر

 دهیکش دکی یو شن یو سطوح ناهموار خاک یکار تیتا به هر سا کند یم امکان را فراهم نیاستفاده شده در آن، ا ییخودرو یها به همراه چرخ

-یمفصل ،یمفصل ،یدر انواع تلسکوپ دکیقابل  یباالبرها. ناهموار را دارند یها نیزم یرو یحت تیتعادل و تثب تیآن قابل یجانب یها جک. شود

 .است ریمتغ لوگرمیک ۱۳۳تا  لوگرمیک ۰۳۳باالبرها از  نیا تیظرف. باشند یموجود م یو آکاردئون یتلسکوپ

 

 

 (Aluminum mast Platforms)باالبرهای ستونی یا ریلی

 یکیالکتر یها نوع پالتفرم نیا. باشد یو شکننده م نیبا سطوح کف با مقاومت پائ ییها طیشده جهت مح یباالبرها سبک، کم حجم و طراح نیا

 باشد، یمتر موجود م ۰۱ یال ۷از ارتفاع  لیتک ر یکیدرولیه یباالبرها. ردیگ یبا سطح هموار مورد استفاده قرار م یداخل یها طیجهت مح



 یها کمتر، تکان تیباالبرها از ظرف گریبا د سهیدر عوض در مقا یدارند ول تر نییپا متیآسان و ق اریبس ییجابجا تیبوده و قابل بکس اریبس

با  سهیارتفاعات باالتر وجود دارند که در مقا یبرا زین لیر ۱و  لیر ۰از انواع  یبرخ. برخوردارند یو عمر کمتر شتریبارتفاع بسته شده  شتر،یب

 .دارد یتر عیکار وس یبرخوردار است و سکو یاز نوسانات کمتر لیتک ر یها مدل

 

 (Vertical Masts)باالبرهای عمودی

متر صعود  ۰۳تا  ۶از ارتفاع  میعمودبر به صورت مستق یباالبرها. باشند یسخت م یبا دسترس یها جهت استفاده در مکان آل دهیا ییها پالتفرم

قابل  برهاباال نیا. رندیگ یها مورد استفاده قرار م و استفاده در انبارها و فروشگاه یو نگهدار ریتعم یباالبرها عمدتاً جهت کارها نیا. ندینما یم

 یکار باق طیکف مح یاز خود رو یرد چگونهیه non-marking یها کیبوده و با استفاده از الست یو خارج یداخل یها طیمح استفاده در

 .گذارند ینم

 

 (Spider Lifts) باالبرهای عنکبوتی

باالبرها را قادر  نیباال ا یکم و ارتفاع دسترس یبه فضا ازین. دهند یم شیکار در ارتفاع را افزا تیبه صورت قابل توجه قابل یعنکبوت یباالبرها

ممکن  راها  نوع باالبر در هنگام بسته شده عبور از درب نیعرض کم ا. ندیعبور نما یبه محل کار به راحت دنیرس یبرا یتا از هر مانع سازد یم

محرکه قدرتمند،  یروین. استریپذ از پله امکان یوباالر یچمن و حت ،یعبور از سطوح ناهموار خاک یکیپالست یشن یدارا یها ساخته و در مدل

 ۱۳ یها بیاجازه استفاده از باالبر را تا ش یجانب یها جک ژهیو یطراح. دینما یم نیباالبرها تضم نیوزن مناسب را در ا عیقدرت مانور باال و توز

 .دهند یها م دستگاه نیدرجه به ا

 کیدرولیثابت ه یانواع باالبرها بیو معا ایمزا شیرایو کیدرولیثابت ه یانواع باالبرها سهیمقا

 بیمعا ایمزا

و  ادیآسان عمق چاهک ز یو نگهدار ریباال، تعم یو تناژها ها تیظرف یبرا یطراح تیمناسب، قابل یمنیا میجک مستق کیدرولیثابت ه باالبر

در اطراف دستگاه،  لیدریکورس حرکت، لزوم استفاده از گا ۳/۰معادل  یتلسکوپ یها درصورت استفاده از جک ایبا کورس حرکت و  متناسب

 متوسط زیبا سا زیسطح م ،یاالروسرعت متوسط ب

تن امکان  ۵ تیمتر و ظرف ۷کورس  یباالبرها به عنوان مثال برا ریمناسب، عمق چاهک کم نسبت به سا یمنیا یثابت آکاردئون یباالبرها

باالبر  دیکه با باشد یم یاز مواقع محل استفاده به شکل یدر بعض) لیدریوجود دارد، امکان استفاده بدون گا متریسانت ۷۳با عمق چاهک  یطراح

 تی، قابل(باشد یدارا م زیرا ن لیدریامکان استفاده بدون گا زمینوع مکان نیا رد،یکامالً در چاهک جمع شود و از آن محل تردد خودرو انجام گ

 زیارتفاع به طول م یکم، وابستگ یسرعت باالرو( مثالً انتقال خودرو)گسترده  یکار زیم یباال، امکان طراح یو تناژها ها تیظرف یبرا یطراح

کمتر نسبت  یمنیکم ا اریمتوسط، عمق چاهک بس زیم زیمتوسط، سا تیظرف اد،یز یسرعت باالرو یکیدرولیه یو کابل یریثابت زنج یباالبرها

 زیدر اطراف م لیدریباالبرها، لزوم استفاده از گا ریبه سا

 


