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ค าอธิบายทัว่ไป 

- ขั้นตอนท่ีอธิบายไวใ้นคู่มือฉบบัน้ี เป็นขั้นตอนท่ีแนะน าในการใชง้าน
กระบอกไฮดรอลิกของ Inter Pump Hydraulics โปรดปฏิบติัตาม
ค าแนะน าทั้งหมดตามท่ีระบุไว ้ 

- โปรดติดต่อ Inter Pump Hydraulics  หรือศูนยบ์ริการใกลเ้คียง 
หากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัค าแนะน าภายในคู่มือฉบบัน้ี  

- อาจมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมส าหรับการใชง้านร่วมกบัตวัถงัของรถบรรทุก 
ถา้เป็นเช่นนั้น โปรดอยา่มองขา้มหรือเปล่ียนแปลงค าแนะน า โดย
ไม่ไดรั้บค าอนุญาตท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก Inter Pump 

Hydraulics  
- หากไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าเหล่าน้ี อาจท าใหส้มรรถนะของกระบอก

ลดลง และ/หรือการรับประกนักระบอกสูบสุดส้ินลง 
- หากไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าเหล่าน้ี อาจท าใหเ้กิดการบาดเจบ็สาหสั

หรือเสียชีวติกบับุคคล และ/หรือเกิดความเสียหายกบัอุปกรณ์ และ/
หรือบริเวณขา้งเคียงได ้
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กฎเพื่อความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
ขอ้ควรปฏิบติัและขอ้ควรระวงั 

การบรรทุกวสัดุตามขอ้ก าหนดต่างๆ 

ถกูตอ้ง ไม่ถกูตอ้ง 

การบรรทุกวสัดุใหส้ม ่าเสมอ 

การยกเทวสัดุในพ้ืนท่ีเรียบสม ่าเสมอ 
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กฎเพื่อความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
ขอ้ควรปฏิบติัและขอ้ควรระวงั 

การปฏิบติังานท่ีตวัรถ 

ถกูตอ้ง ไม่ถกูตอ้ง 

การวิง่หรือเคล่ือนยา้ยรถ 

การปฏิบติังานรอบตวัรถ 
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กฎเพื่อความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
ขอ้ควรปฏิบติัและขอ้ควรระวงั 

การจอดรถท่ีเหมาะสม 

ถกูตอ้ง ไม่ถกูตอ้ง 

สัญลกัษณ์เตอืนเพือ่ความปลอดภัย : 
แสดงให้เห็นถึงอนัตราย ค าเตือนคอื ห้ามอยู่ใต้กระบะเมือ่ยกกระบะขึน้ 
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ขอ้ก าหนดในการปฏิบติังาน 

ค าเตือน ! การใช้งาน  

สัญลกัษณ์เตือนเพือ่ : 
ตรวจเช็คระดบัน า้มนัทุกวนัและเปลีย่น
ถ่ายน า้มนั 2 คร้ังต่อปี 

สัญลกัษณ์เตือนเพือ่ : 
เหยยีบคลทัช์ค้างไว้ประมาณ 4  วนิาท ี
แล้วเปิดสวิทย์ พทีีโอ 

สัญลกัษณ์เตือนเพือ่ : 
ระบายน า้ในระบบลมทุกวนั 



www.wellinterparts.com 

การใชง้านรถบรรทุกแบบยกเทดา้นทา้ย 
Tipper Operations 



ขอ้ก าหนดการปฏิบติังาน 
ระบบควบคุมการยกเท Dumping Operation Control 

1. วาล์วแบบก้านโยก ใช้เลอืกต าแหน่งการยกเท 
 - โยกไปด้านหน้ารถ เป็นต าแหน่งยกเท หางพ่วง 
 - โยกไปด้านหลงัรถ เป็นต าแหน่งยกเท หัวลาก 
2. สวทิย์ พทีโีอ  
 - เหยยีบคลทัช์แล้วดึงสวทิย์ ควบคุม พทีโีอ ขึน้ เพือ่ส่ังงานให้ป้ัมไฮดรอลกิ ท างาน 
หลงัจากน้ันให้ปล่อยคลทัช์ออก 
3. วาล์วควบคุมการยก 
         ในกรณยีกเท 
                      - ดึงปุ่ มลอ็กต าแหน่งขึน้แล้วโยกก้านวาล์วไปด้านหลงั แล้วปล่อยให้ปุ่ มลอ็กค้าง
ต าแหน่งการยก พร้อมสังเกตการยกขึน้ของกระบะ 
         ในกรณเีคลือ่นย้ายรถ 
                      - หลงัจากวสัดุถูกเทจนเกอืบหมดและต้องการเคลือ่นรถไปด้านหน้า ต้องดึงปุ่ มลอ็ก
ต าแหน่งขึน้แล้วโยกก้านวาล์วไปด้านหน้าให้อยู่ต าแหน่งกลาง สวทิย์ พทีโีอ จะถูกปิดโดยอตัโนมตัิ 
         ในกรณพีบัเกบ็กระบะ 
                      - หลงัจากวสัดุถูกเทจนหมดแล้ว ต้องดึงปุ่ มลอ็กต าแหน่งขึน้แล้วโยกก้านวาล์วไป
ด้านหน้าให้อยู่ต าแหน่งล่าง สวทิย์ พทีโีอ จะถูกปิดโดยอตัโนมตัิ แล้วสังเกตการลดระดับของ
กระบะสู่ต าแหน่งปกติ 
         ในกรณวีิง่รถในสภาพทัว่ไป 
                      - ดึงปุ่ มลอ็กต าแหน่งขึน้แล้วโยกก้านวาล์วไปด้านหลงั แล้วปล่อยให้ปุ่ มลอ็กค้าง
ต าแหน่งกลางเท่าน้ัน 
 



www.wellinterparts.com 

ขอ้ก าหนดการปฏิบติังาน 
การตรวจสอบรถก่อนการปฏิบัตงิาน  Pre-trip inspection 

*** ตรวจสอบด้วยตาเปล่า โดยการเดนิรอบๆตวัรถ***  
-  ตรวจสอบความผดิปกติของตวัรถ เช่น การคลายตวัของนทั-สกรู / การบิดงอหรือการเสีย
รูปของโครงสร้างต่างๆ 
- ถา้ตอ้งการข้ึนไปบนตวัถงั ตอ้งมัน่ใจวา่ บริเวณท่ีปฏิบติังานไม่มีจารบีหรือไม่มีคราบ

น ้ามนัหล่อล่ืนติดอยูท่ี่กระบะหรือทางข้ึน 
- ตรวจสอบสภาพขอเก่ียวหรือจุดลอ็กต่างๆวา่อยูใ่นสภาพสมบูรณ์หรือไม่ 
- ตรวจสอบระบบไฟสญัญาณหรืออุปกรณ์สะทอ้นแสง ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์ 
- ตรวจเช็คสภาพทัว่ไปของกระบะ เก่ียวกบัการเกิดสนิมโดยรอบตวัถงัและคานคสัซี 
- ตรวจเช็คสภาพของชุดช่วงล่างและอุปกรณ์ขบัเคล่ือนทั้งหมด 
- ท าความสะอาดกระจกหนา้และกระจกมองขา้งตวัรถ 
- เช็คแรงดนัลมยางใหถู้กตอ้งทุกจุด 
- ตรวจเช็คป้ายเตือนโดยรอบตวัรถทั้งหมด 
- ตรวจสอบสภาพแนวเช่ือมและสงัเกตการช ารุดหรือแตกร้าว 
- ตรวจเช็คระดบัน ้ ามนั ไฮดรอลิค ภายในถงัใหอ้ยูใ่นระดบัถูกตอ้ง 
- สตาร์ทเคร่ืองยนต ์เพ่ือทดลองและตรวจสอบการท างานของ พีทีโอ 
- ท าการทดสอบการยกข้ึน/การลดลงของระบบ 
- ยกกระบะคา้งไวแ้ลว้ปิดสวิทยก์ญุแจ ตรวจสอบการร่ัวของระบบไฮดรอลิกและกระ

บอก 

 ต้องมั่นใจว่า วาล์วควบคุมการยก อยู่ในต าแหน่งกลางเสมอ 
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ขอ้ก าหนดการปฏิบติังาน 

- ต้องแน่ใจว่า ตวักระบะดั้มพ์ได้ถูกลดระดบัลงมาอยู่ในระดบัที่ถูกต้องแล้ว 
- ห้ามวิง่รถในขณะที่กระบะ อยู่ในขณะยกโดยเดด็ขาด 
- ไม่อนุญาตให้ผู้ใดหรือผู้ไม่เกีย่วข้องอยู่นอกตวัรถหรือกระบะ 
- ต้องปิดฝาข้าง ฝาท้าย ขอเกีย่วลอ็กให้สนิททุกคร้ัง 
- ห้ามขบัรถขณะที่ พทีีโอ ก าลงัท างานอยู่ 
-  ต้องแน่ใจว่า พทีีโอ ได้ปิดแล้วเมื่อวิง่รถด้วยความเร็วบนถนน 
- ขบัรถอย่างระมัดระวงัในสภาพเส้นทางอนัตราย ต้องขบัขีร่ถตามกฎหมาย

หรือระเบียบการก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

การขบัรถเปล่า Driving an empty truck 

ต้องมั่นใจว่า วาล์วควบคุมการยก อยู่ในต าแหน่งกลางเสมอ 
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ขอ้ก าหนดการปฏิบติังาน 
การบรรจุวสัดุ Loading truck 

หา้มท าการบรรจุสินคา้ในพื้นท่ีอ่อนนุ่มหรือพื้นท่ีไม่ไดร้ะนาบ ซ่ึง
จะท าใหเ้กิดอุบติัเหตุร้ายแร้ง ท าใหมี้ผลกระทบต่อร่างกาย ชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 

*** ขั้นตอนการบรรจุส่ิงของหรือวสัดุต่างๆ***  
1. ลดระดบัของกระบะใหอ้ยูใ่นสถานะต ่าสุดหรือระดบัปกติ 
2. ปิดการท างานของ พีทีโอ 
3. ตอ้งแน่ใจวา่ ฝากระบะดา้นขา้ง/ดา้นทา้ย ถูกปิดแน่นสนิททุกดา้น 
4. การวางวสัดุต่างๆ ตอ้งเร่ิมจากจุดก่ึงกลางรถก่อนแลว้จึงวางท่ีดา้นหนา้และดา้นทา้ย 
5. การวางวสัดุต่างๆ ตอ้งอยูใ่นจุดศนูยก์ลางและเกล่ียใหเ้ท่ากนัทุกดา้น ไม่เอียงไปดา้นใดดา้นหน่ึง 
6. ไม่เคล่ือนยา้ยรถจนกวา่ น ้าหนกัทั้งหมดจะถูกเฉล่ียใหเ้ท่ากนัทุกจุด 
7. การวางวสัดุต่างๆ ตอ้งไม่สูงเกินกวา่ความสูงของกระบะหรือมากกวา่กฎหมายก าหนด 
8. ก่อนการเคล่ือนยา้ยรถ ตอ้งท าการตรวจสอบสภาพทัว่ไปโดยรอบตวัรถ 
 

 
 

ต้องมั่นใจว่า วาล์วควบคุมการยก อยู่ในต าแหน่งกลางเสมอ 
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ขอ้ก าหนดการปฏิบติังาน 

- ตอ้งแน่ใจวา่ ตวักระบะดั้มพไ์ดถู้กลดระดบัลงมาอยูใ่นระดบัท่ีถกูตอ้งแลว้ 
- หา้มขบัข่ีรถในขณะท่ีกระบะอยูใ่นขณะยกโดยเดด็ขาด  
- ไม่อนุญาตใหผู้ใ้ดหรือผูไ้ม่เก่ียวขอ้งอยูน่อกตวัรถหรือกระบะ 
- ตอ้งปิดฝาขา้ง ฝาทา้ยใหส้นิททุกคร้ัง 
- หา้มขบัรถขณะท่ี พีทีโอ ก าลงัท างานอยู ่
- ตอ้งแน่ใจวา่ พีทีโอ ไดปิ้ดแลว้เม่ือว่ิงรถดว้ยความเร็วบนถนน 

การขบัขีร่ถทีม่โีหลด Driving a loaded truck 

ต้องมั่นใจว่า วาล์วควบคุมการยก อยู่ในต าแหน่งกลางเสมอ 
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ขอ้ก าหนดการปฏิบติังาน 

1. ต้องระมัดระวงัอย่างสูงสุด เมื่อรถวิง่บนถนนที่ลาดเอยีง เช่น เนินเขา 
2. ต้องระมัดระวงัอย่างสูงสุด เมื่อรถวิง่บนถนนที่อ่อนนุ่ม เช่น ถนนข้างเนินเขา 
3. ต้องไม่ขบัรถในพืน้ที่เอยีงเกนิกว่า 6 องศา หรือพืน้ที่ที่คาดว่าอาจเกดิปัญหาได้ 
4. ห้ามออกจากรถหรือทิง้รถไว้ เมื่อเคร่ืองยนต์ยงัท างานอยู่ 
5. ถ้าต้องออกจากรถ ควรดบัเคร่ืองยนต์-ถอดกญุแจรถออก แล้วปิดประตูรถ 
6. เมื่อจอดรถ ห้ามยกกระบะรถทิง้ไว้ 

การขบัขีร่ถที่มีโหลด Driving a loaded truck 

***ในขณะที่รถมีโหลดหรือบรรทุกวสัดุอยู่น้ัน ความสูงของจุดศูนย์ถ่วงและ
น า้หนักจะมากกว่ารถเปล่า ฉะน้ัน  การท างานของอุปกรณ์ต่างๆจะมีความแตกต่าง
กนั เพือ่ป้องกนัอุบัตเิหตุ ต้องด าเนินการอย่างระมัดระวงั*** 

ต้องมั่นใจว่า วาล์วควบคุมการยก อยู่ในต าแหน่งกลางเสมอ 
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ขอ้ก าหนดการปฏิบติังาน 

1. ตรวจเช็คภูมิประเทศ/พืน้ที่โดยรอบตวัรถ  ต้องมั่นใจว่าพืน้ได้ระนาบและ
แขง็แรงแน่นหนาพอ ห้ามด าเนินการในพืน้ที่เอยีงมากกว่า 6 องศาหรือ
บริเวณที่เป็นโคลนตมหรือพืน้ที่อ่อนตวัชุ่มน า้ 

2. ตรวจเช็คว่าไม่มีส่ิงกดีขวางด้านบนในระดบัสูงหรือสายไฟฟ้า 
3. ตรวจเช็คผู้คนโดยรอบบริเวณที่จะท าการยกเท ต้องมั่นใจว่าอยู่ห่างจากตวั

รถหรือมีความปลอดภยัสูงสุดแล้ว 
4. ตรวจเช็คพืน้ที่โดยรอบบริเวณที่จะท าการยกเท ต้องมั่นใจว่ามีพืน้ที่

พอเพยีงส าหรับการปล่อยวสัดุออกจากตวักระบะ 

การยกเท Dumping Operations 
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ขอ้ก าหนดการปฏิบติังาน 

1. ต้องสวมใส่เขม็ขดันิรภยั (Safety Belt) 

2. ปลดขอเกีย่วลอ็ก ทั้งหมด(ถ้ามี) 
3. เหยยีบคลทัช์แล้วเปิดสวทิย์ พทีีโอ 
4. ต้องมั่นใจว่า บริเวณโดยรอบไม่มีส่ิงผดิปกตใิดๆ อยู่รอบตวัรถ 
5. ท าการดงึและยกวาล์วควบคุมการยกขึน้พร้อมยกเทอย่างช้าๆ  
6. เมื่อวสัดุเร่ิมไหลออก ควรเลือ่นตวัรถไปด้านหน้าทีละน้อยและมั่นใจว่าวสัดุ

ถูกปล่อยออกจนหมดแล้ว โดยท าการดงึและยกวาล์วควบคุมการยกมา
ต าแหน่งกลาง 

7. ท าการดงึและยกวาล์วควบคุมการยกมาต าแหน่งต า่สุด เพือ่ปล่อยกระบะลง 
โดยท าการอย่างช้าๆ และต้องมั่นใจว่ากระบะได้ลงมาอยู่ในต าแหน่งที่
ถูกต้องแล้ว 

8. มั่นใจว่า ขอเกีย่วลอ็กกลบัมาอยูในต าแหน่งการลอ็กแล้ว 
9. ดงึและยกวาล์วควบคุมการยกมามาไว้ที่ต าแหน่งกลาง 
10. ปิดเคร่ืองยนต์แล้วถอดกญุแจออก 
11. ตรวจสอบขอเกีย่วลอ็กอยูในต าแหน่งการลอ็กสมบูรณ์แล้ว 
12. ท าความสะอาดตวัรถโดยรอบ 

การยกเท Dumping Operations 

ถ้าทุกอย่างพร้อมแล้ว ให้ด าเนินการดงันี ้ 
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ขอ้ก าหนดการปฏิบติังาน 
การหล่อลืน่อุปกรณ์  Tipper Lubrications 

จุดอดัจารบี มี 5 จุด ท าการหล่อลืน่ 4 คร้ังต่อเดอืน 
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ขอ้ก าหนดการปฏิบติังาน 
การบ ารุงรักษา  Tipper Preventive Maintenance 

1. ตรวจเช็คระดบัน า้มันในถงัทุกๆวนั 
2. เปลีย่นถ่ายน า้มันไฮดรอลกิอย่างน้อย 2 คร้ัง ต่อปี 
3. เปลีย่นกรองอากาศและกรองน า้มัน ตามระยะที่เปลีย่นถ่ายน า้มันไฮดรอลกิ 
4. ตรวจเช็คการร่ัวซึมตามจุดต่อต่างๆ ทุกวนัก่อนออกปฏิบัตงิาน 
5. ถ้าพบจุดร่ัวซึมตามระบบส่งก าลงั ให้ด าเนินการแก้ไขทันท ี
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                     ข้อมูลทัว่ไป 
Penta Telescopic Cylinder 
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                    ข้อมูลทัว่ไป 
Penta Telescopic Cylinder 
  Model ; PFC162-4241-135-3 
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ขอ้ก าหนดการปฏิบติังานทัว่ไป 

- ทุกคร้ังท่ีเคล่ือนยา้ยหรือใชง้านกระบอกสูบไฮดรอลิกแบบ 
TELESCOPIC ; Single Acting Cylinder ของ PENTA ควร
ระมดัระวงั เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายท่ีอาจส่งผลต่อสมรรถนะ
ในอนาคต 

- ควรยกกระบอกไฮดรอลิก โดยใชส้ลิงไนล่อนหรือสลิงผา้ หา้มใชโ้ซ่ยก
โดยเดด็ขาด ซ่ึงจะท าใหพ้ื้นผวิท่ีเคลือบ ขดัมนัหรือชุบผวิชุบ เกิดรอยขีด
ข่วน ซ่ึงจะส่งผลต่อสมรรถนะในการใชง้าน 

- หลงัจากใชง้านแลว้ กระบอกควรอยูใ่นต าแหน่งท่ีปิดหรือพบัเกบ็เท่านั้น 
เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผวิของกระบอกท่ีเคลือบหรือ
ขดัมนัไว ้
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ชุดอุปกรณ์ส าหรับรถบรรทุก 

     ชุดอุปกรณ์หลกั Wet kit for Penta telescopic cylinder 

1. ชุดถงัน า้มัน ขนาด 65 ลติร  2. ชุดสายแรงดนัสูง ขนาด 1 นิว้ 
3. วาล์วควบคุมการยกด้วยลม  4. วาล์วยกดั้มพ์ (Tipping valve) 

5. สายดูดน า้มันขนาด 1 1/2 นิว้  6. ชุดสายแรงดนัสูง ขนาด 1 นิว้ 
7. ป้ัมน า้มันแรงดนัสูง 
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ถงัน ้ ามนัไฮดรอลิก 

ถังน า้มนั 
      จะตอ้งตรวจสอบปริมาณภายในถงัทุกวนัและเติมใหไ้ดต้ามระดบัท่ี
ก าหนด จะตอ้งเปล่ียนน ้ามนัเป็นประจ าตามตารางท่ีก าหนด พร้อมเปล่ียน
กรองอากาศและกรองน ้ามนัดว้ย 
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วาล์วควบคุมการยกด้วยลม 
           CAB CONTROL 

วาล์วควบคุมการยก 
      ท างานดว้ยระบบลม ใชใ้นการควบคุมการยกทั้งหมด พร้อมกนัน้ียงั
มีสวทิยค์วบคุมระบบ พีทีโอ ดว้ย 
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วาล์วควบคุมน า้มนั 
      เป็นอุปกรณ์ท่ีใชค้วบคุมการไหลของน ้ามนัไฮดรอลิก ควบคุมดว้ยระบบ
ลม แรงดนัใชง้านไม่เกิน 250 บาร์ 

วาลว์ควบคมุน า้มนั (Tipping Valve) 
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        ป๊ัมน า้มัน 

  Gear Pump 

เกยีร์ป๊ัม 
      ป๊ัมแบบเฟือง หมุนได ้2 ทิศทาง แบบBi-direction gear pump 
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End of Stroke 
    ใช้ในการควบคุมความสูงของกระบอก เพือ่ไม่ให้ยดืสูงเกนิก าหนด 

วาลว์ควบคมุความสูง (End of Stroke) 
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น ้ามนัไฮดรอลิก 
ระบบส่งถ่ายก าลงั 
       น ้ ามนัไฮดรอลิก จะถูกใชใ้นการส่งถ่ายก าลงั จากป้ัมไปยงักระบอกยก 
คุณสมบติัของน ้ามนัจะตอ้งใชใ้นการหล่อล่ืนและป้องกนัการสึกหรอของ
ช้ินส่วนภายในดว้ย เพื่อรักษาคุณสมบติัของน ้ามนัไฮดรอลิก ตอ้งใส่ใจกบั
ความสะอาด ระดบัของน ้ามนัและคุณสมบติัต่างๆดว้ย 
ความสะอาดของน า้มนั 
     ส่ิงปนเป้ือนท่ีเป็นของแขง็ จะประกอบไปดว้ยอนุภาคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ภายในระบบ จากการสึกกร่อนของช้ินส่วนท่ีเคล่ือนท่ีหรือไดผ้า่นเขา้ไปใน
ระบบจากดา้นนอก น ้ามนัสกปรกเป็นสาเหตุส าคญัประการหน่ึงท่ีท าให้
ช้ินส่วนภายในลม้เหลว อาจจะเสียค่าใชจ่้ายท่ีสูงโดยไม่จ าเป็น ซ่ึงจะตอ้งมีตวั
กรองน ้ามนัท่ีละเอียดมากถึง 25 ไมครอน 
คุณสมบตัิของน า้มนัไฮดรอลกิ ทีต้่องการดงันี ้
1. มีส่วนประกอบของสงักระสี/ฟอสฟอรัส เพื่อลดการสึกหรอ 
2. สามารถยบัย ั้งการเกิดสนิม การกดักร่อน หรือลดการท าปฏิกิริยาได ้
3. สามารถแยกตวัออกจากน ้าไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
4. มีความเสถียรเม่ือสมัผสักบัน ้าและอุณหภูมิท่ีแตกต่างได ้
5. สามารถยบัย ั้งการเกิดฟองอากาศได ้
6. สามารถใชก้บัใสก้รองน ้ามนัทัว่ไปได ้
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น ้ามนัไฮดรอลิก 

อุณหภูมกิารท างาน 
      อุณหภูมิของน ้ามนัไม่ควรสูงเกิน 82 องศาเซลเซียส  ท่ีเหมาะสมควรอยูท่ี่

50-60 องศาเซลเซียส 
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เอกสารรับรองคุณภาพ 
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เอกสารรับประกนัคุณภาพ 


