
การท า Previntive ของส่วนของโครงสร้าง
อุปกรณ์ท่ีใช้ PPE 

1 เส้ือ PPE

2 ถุงมือ

3 รองเทา้เซฟต้ี

ส่วนของการตรวจเช็คแบ่งเป็น 9  หมวดคือ 

A,B,C,D,E,F,G,H,L

หมวด ช้ินส่วน ความถี่ในการท า การตรวจสอบ ข้อควรระวงั จ านวนคนในการเปลีย่น เวลาที่ใช้

Air filter unit Every 40 Hours Check condensation Drain condensation if necessary 1 10

ตัวกรองอากาศ ทุก ๆ 40 ช่ัวโมง เช็คการควบแน่น ระบายน า้จากตัวกรองอากาศ

เอกสารอ้างองิการเปลีย่นด้านล่าง

การระบายน ้าตวักรองอากาศ

1. วางภาชนะไวใ้ตต้วัถ่ายของเสีย

2.ปล่อยวาลว์โดยหมุนไปตามทิศทางของ
ลูกศรแลว้กด
คา้งไวจ้นกว่าการควบแน่นเป็นหยดน ้าจะ
หมดดงัรูปภาพ                                         3.
 ปิดตวัวาวกลบัท่ีเดิม

              Check tensioning Tension if Necessary 1 10

Rotary ring belt Every 200 Hours เช็คความตึง ปรับตั้งความตึงหากสายพานหย่อน

สายพาน ทุก ๆ 200 ช่ัวโมง Check alignment Align if necessary

เช็คต าแหน่งการติดตั้ง จัดต าแหน่งของสายพานหากผิดต าแหน่ง

Rotary ring belt Every 1000 Hours Check wear Replace

สายพาน ทุก ๆ 1000 ช่ัวโมง ตรวจสอบการสึกหรอ ถ้ามกีารสึกหรอให้ท าการเปลีย่นสายพานใหม่

Every 200 Hours Check alignment Align if necessary

Lifting chains Carriage ทุก ๆ 200 ช่ัวโมง เช็คต าแหน่งการติดตั้ง จัดต าแหน่งของโซ่หากผิดต าแหน่ง

โซ่ยก Every 4000 Hours Check wear Replace

ทุก ๆ 4000 ช่ัวโมง ตรวจสอบการสึกหรอ ถ้ามกีารสึกหรอให้ท าการเปลีย่นโซ่ใหม่

Wheels Every 4000 Hours Check wear Replace

ล้อ ทุก ๆ 4000 ช่ัวโมง ตรวจสอบการสึกหรอ ถ้ามกีารสึกหรอให้ท าการเปลีย่นลูกล้อใหม่

Gear motors Every 200 Hours Verificare stato olio Replace oil

มอเตอร์เกยีร์ ทุก ๆ 200 ช่ัวโมง ตรวจสอบสถานะน า้มนั เปลีย่นน า้มนัมอเตอร์

Battery support frame screws Every 200 Hours Check serration Lock if   Necessary

สกรูโครงรองรับแบตเตอร่ี ทุก ๆ 200 ช่ัวโมง เช็คต าแหน่งของเฟือง ไขลอ็คมอเตอร์ถ้ามกีารคลายออก

Rotary ring wheel supports Every 500 Hours Check wear Replace

ล้อรองรับตัววงแหวนหมุน ทุก ๆ 500 ช่ัวโมง ตรวจสอบการสึกหรอ ถ้ามกีารสึกหรอให้ท าการเปลีย่นล้อใหม่

Gas spring Every 1000 Hours Check wear Replace

โช๊ค ทุก ๆ 1000 ช่ัวโมง ตรวจสอบการสึกหรอ ถ้ามกีารสึกหรอให้ท าการเปลีย่นโช็คใหม่

Electrical cabinet conditioner Periodically Check temperature Set up the temperature in the interval   30-35°C
 

เคร่ืองปรับอากาศตู้ไฟฟ้า เป็นระยะ เช็คอุณหภูมิ ตั้งอุณหภูมใินช่วง 30-35 ° C

หมวด A

1

1 20

หมวด C

10

1 20หมวด B

1 20

1 20หมวด D

หมวด E 1 20

หมวด F 1 10

หมวด G 1 20

หมวด H 1 20

หมวด L 1 20



ส่วนของการท าความสะอาดแบ่งเป็น 2  หมวดคือ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ PPE 

1 เส้ือ PPE

2 ถุงมือ

3 รองเทา้เซฟต้ี

หมวด ช้ินส่วน ความถี่ในการท า การตรวจสอบ ข้อควรระวงั จ านวนคนในการเปลีย่น เวลาที่ใช้

Air filter unit Every 40 Hours

Clean with compressed air eliminating all 

impurities.
Compressed air

1 10

ตัวกรองอากาศ ทุก ๆ 40 ช่ัวโมง ท าความสะอาดด้วยอากาศอดัเพ่ือขจัด อากาศอดั

ส่ิงสกปรกทั้งหมด

เอกสารอ้างองิท าความสะอาดด้านล่าง

การท าความสะอาด
1. ถอดถ้วยและกรองอากาศ

2.ท าความสะอาดตัวกรองด้วยอากาศอดั

และล้างด้วยน า้มันเบนซินหรือ

ไตรคลอโรเอทิลนีหากจ าเป็น

3.ประกอบกลบัใหม่ตามล าดับย้อนหลงั

Clean with detergent eliminating

Wheels Every 200 Hours all impurities. ผงซักฟอก

ลอ้ ทุก ๆ 200 ช่ัวโมง ท าความสะอาดด้วยผงซักฟอก Detergent
เพ่ือขจัดส่ิงสกปรกทั้งหมด

ส่วนของการเติมสารหล่อล่ืนแบ่งเป็น 3  หมวดคือ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ PPE 

1 เส้ือ PPE

2 ถุงมือ

3 รองเทา้เซฟต้ี

1 10

หมวด A

หมวด B



หมวด ช้ินส่วน ความถี่ในการท า การตรวจสอบ จ านวนที่เติมสารหล่อล่ืน เวลาที่ใช้

Lifting chains carriage Every 200 Hours Inject grease 25 G 10

โซ่ ทุก ๆ 200 ช่ัวโมง เติมจาระบี

อ้างองิการเติมจาระบีด้านล่าง

ต าแหน่งการเติมจาระบี

1.เติมจาระบีโซ่ ต าแหน่ง X

2.เติมจาระบีที่ลกปืน ต าแหน่ง Y

Gear motors Every 200 Hours Inject grease 25 G 10

มอเตอร์เกยีร์ ทุก ๆ 200 ช่ัวโมง เติมจาระบี

อ้างองิการเติมจาระบีด้านล่าง

ต าแหน่งการเติมมอเตอร์

1. เติมจาระบีที่แบร่ิงต าแหน่ง X

2.เติมน า้มันเกยีร์ตามรูปต าแหน่ง X

หมวด A

หมวด B



การท า Previntive ของชุดยืดฟิลม์
อุปกรณ์ท่ีใช้ PPE 

1 เส้ือ PPE

2 ถุงมือ

3 รองเทา้เซฟต้ี

ส่วนของการตรวจเช็คแบ่งเป็น 4  หมวดคือ 

หมวด ช้ินส่วน ความถี่ในการท า การตรวจสอบ ข้อควรระวงั จ านวนคน เวลาที่ใช้

Every 200 Hours Check tensioning Tension if Necessary 1 10

Chain ทุก ๆ 200 ช่ัวโมง เช็คความตึง ปรับตั้งความตึงหากสายพานหย่อน

โซ่ Every 1000 Hours Check wear Replace 1 30

ทุก ๆ 1000 ช่ัวโมง ตรวจสอบการสึกหรอ ถ้ามกีารสึกหรอให้ท าการเปลีย่นใหม่

Every 500 Hours Check wear Replace 1 10

Batteries ทุก ๆ 500 ช่ัวโมง ตรวจสอบการสึกหรอ ถ้ามกีารสึกหรอให้ท าการเปลีย่นใหม่

แบตเตอร่ี Every 6 Months Check wear Replace 1 120

ทุก ๆ 6 เดือน ตรวจสอบการสึกหรอ ถ้ามกีารสึกหรอให้ท าการเปลีย่นใหม่

DC motor brushes Every 500 Hours Check wear Replace 1 30

มอเตอร์ DC ทุก ๆ 500 ช่ัวโมง ตรวจสอบการสึกหรอ ถ้ามกีารสึกหรอให้ท าการเปลีย่นใหม่

Pre-stretch carriage supports Every 200 Hours Check serration Lock if   Necessary 1 10

ชุดรองรับตัวยืดฟิล์ม ทุก ๆ 200 ช่ัวโมง เช็คต าแหน่งของเฟือง ไขลอ็คมอเตอร์ถ้ามกีารคลายออก

หมวด A

หมวด B

หมวด C

หมวด E



ส่วนของการท าความสะอาดแบ่งเป็น 2  หมวดคือ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ PPE 

1 เส้ือ PPE

2 ถุงมือ

3 รองเทา้เซฟต้ี

หมวด ช้ินส่วน ความถี่ในการท า การตรวจสอบ ข้อควรระวงั จ านวนคน เวลาที่ใช้

Clean with compressed air Compressed air

DC motor brushes Every 500 Hours eliminating all impurities. อากาศอดั

มอเตอร์ DC ทุก ๆ 500 ช่ัวโมง ท าความสะอาดด้วยอากาศ

อดัเพ่ือขจัดส่ิงสกปรกทั้งหมด

Periodically clean battery charge contacts

 to avoid the accumulation of combustible 

Batteries (contacts) Every 200 Hours dust which could start fires. Alchool Cloth

แบตเตอร่ี ทุก ๆ 200 ช่ัวโมง ท าความสะอาดหน้าสัมผัสของการชาร์จแบตเตอร่ี ผ้าแอลกอฮอล์

เป็นระยะเพ่ือหลกีเลีย่งการสะสมของฝุ่นที่ติด

ไฟได้ซ่ึงอาจท าให้เกดิเพลงิไหม้ได้

หมวด A 1 10

หมวด B 1 10



ส่วนของการเติมสารหล่อล่ืนแบ่งเป็น 1  หมวดคือ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ PPE 

1 เส้ือ PPE

2 ถุงมือ

3 รองเทา้เซฟต้ี

หมวด ช้ินส่วน ความถี่ในการท า การตรวจสอบ จ านวนที่เติมสารหล่อล่ืน เวลาที่ใช้

Lower oscillating roller spring housing Every 500 Hours Inject grease 25 G 10

ใต้ลูกกลิง้ด้านล่าง ทุก ๆ 500 ช่ัวโมง เติมจาระบี

อ้างองิการเติมจาระบีด้านล่าง

การเติมสารล่อล่ืนใต้ลูกกลิง้ด้านล่างมขีั้นตอนดังนี้

1. คลายสกรูยดึด้านล่างต าแหน่ง X

2. ยกลุกกลิง้ที่ต าแหน่ง Y

3.หล่อล่ืนสริงตัวต าแหน่ง J โดยใช้จาระบีที่หล่อล่ืนตามตารางที่ระบุ

แผ่นเกทวดัความดันการ Mainthanance มีขั้นตอนดังนี้

1 วางเคร่ืองไว้ในสภาวะฉุกเฉินคือกดหยุดเคร่ืองให้เคร่ืองหยุดท างาน

2 ตรวจสอบความดันที่เกจตามลูกศรต าแหน่ง X ถ้าความดันเป็นอ่ืนที่ไม่ใช่ 0 

 ให้กดปุ่ม (Y) และกดค้างไว้จนกว่ามาตรวดัความดันจะอ่านค่า 0

3

 

เม่ือถึงมาตรวดัความดัน 0 สามารถเข้าถึงแผ่น

ความดันเพ่ือการบ ารุงรักษา

ข้อควรระวงั

ควรท าขั้นตอนนีด้้วยเม่ือแผ่นดันถูกห่อด้วยฟิล์มและยังคงติดอยู่ 

ก่อนที่จะเข้าถึงแผ่นความดันให้คลายฟิล์ม

หมวด A



การท า Previntive ของส่วนชุดตดัฟิลม์
อุปกรณ์ท่ีใช้ PPE 

1 เส้ือ PPE

2 ถุงมือ

3 รองเทา้เซฟต้ี

ส่วนของการตรวจเช็คแบ่งเป็น 3  หมวดคือ 

หมวด ช้ินส่วน ความถี่ในการท า การตรวจสอบ ข้อควรระวงั จ านวนคน เวลาที่ใช้

Cutting wire Periodically Check wear Replace

ลวดตัด บ่อยๆ คร้ัง ตรวจสอบความสึกหรอ เปลีย่นเม่ือเกดิการสึดหรอ

Teflon fabric Periodically Check wear Replace 1 20

ผ้าเทปล่อน บ่อยๆ คร้ัง ตรวจสอบความสึกหรอ เปลีย่นเม่ือเกดิการสึดหรอ

Resistance Periodically Check wear Replace 1 20

ตัวต้านทาน บ่อยๆ คร้ัง ตรวจสอบความสึกหรอ เปลีย่นเม่ือเกดิการสึดหรอ

หมวด A 1 20

หมวด B

หมวด C



ส่วนของการท าความสะอาดแบ่งเป็น 1  หมวดคือ 

หมวด ช้ินส่วน ความถี่ในการท า การตรวจสอบ ข้อควรระวงั จ านวนคน เวลาที่ใช้

Clean with a dry cloth eliminating 

Cutting wire Every 50 House  all impurities Cloth

ลวดตัด ทุก ๆ 50 คร้ัง ท าความสะอาดด้วยผ้าแห้งเพ่ือขจัดส่ิง ผ้า

สกปรกทั้งหมด

การท าความสะอาดลวดตัดฟิล์ม

1 ปรับชุดตัดฟิล์มให้ต า่ลงหรืออยู่ในต าแหน่งตอนเร่ิมใช้งานเคร่ือง

2 ท าความสะอาดลวดตัดตามรูปลูกศรต าแหน่ง (X) ด้วยผ้าแห้งหรือใช้ทนิเนอร์ถ้าจ าเป็น

หมวด A 1 10



ส่วนของการเติมสารหล่อล่ืนแบ่งเป็น 1  หมวดคือ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ PPE 

1 เส้ือ PPE

2 ถุงมือ

3 รองเทา้เซฟต้ี

หมวด ช้ินส่วน ความถี่ในการท า การตรวจสอบ จ านวนที่เติมสารหล่อล่ืน เวลาที่ใช้

Runners Every 500 Hours Inject grease 25 G 10

รางลูกปืน ทุก ๆ 500 ช่ัวโมง เติมจาระบี

อ้างองิการเติมจาระบีด้านล่าง

ขั้นตอนการอดัจาระบี

1. เติมจาระบีตรงบริเวณที่ระบุในรูปลูกศร

หมวด A



การท า Previntive ของส่วน X-lift หรือตวัยกพาเลท
อุปกรณ์ท่ีใช้ PPE 

1 เส้ือ PPE

2 ถุงมือ

3 รองเทา้เซฟต้ี

ส่วนของการตรวจเช็คแบ่งเป็น 1  หมวดคือ 

หมวด ช้ินส่วน ความถี่ในการท า การตรวจสอบ รายละเอยีด จ านวนคน เวลาที่ใช้

If necessary, tighten fastening

Every 200 Hours Check torque screws (torque not over 25 Nm)

Air spring
ทุก ๆ 200 ช่ัวโมง เช็คแรงบิด หากจ าเป็นให้ขันสกรูยดึให้แน่น (แรงบิดไม่เกนิ 25

 นิวตันเมตร)

ถุงลม Every 150,000  work cycles Check wear Replace

ทุก ๆ 150000 รอบของการท างาน ตรวจสอบความสึกหรอ เปลีย่นเม่ือเกดิการสึดหรอ

ส่วนของการท าความสะอาดแบ่งเป็น 1  หมวดคือ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ PPE 

1 เส้ือ PPE

2 ถุงมือ
3 รองเทา้เซฟต้ี

หมวด ช้ินส่วน ความถี่ในการท า การตรวจสอบ ข้อควรระวงั จ านวนคน เวลาที่ใช้

Clean with a dry cloth eliminating 

Sliding guides Every 50 House  all impurities Damp cloth, compressed air.

รางสไลด์ ทุก ๆ 50 คร้ัง ท าความสะอาดด้วยผ้าแห้งเพ่ือขจัดส่ิง ผ้าแห้ง หรือ ลมเป่า

สกปรกทั้งหมด

ส่วนของการเติมสารหล่อล่ืนแบ่งเป็น 1  หมวดคือ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ PPE 

1 เส้ือ PPE

2 ถุงมือ
3 รองเทา้เซฟต้ี

หมวด ช้ินส่วน ความถี่ในการท า การตรวจสอบ จ านวนที่เติมสารหล่อล่ืน เวลาที่ใช้

Sliding guides Every 50 Hours Spread with grease. 25 G 10

รางสไลด์ ทุก ๆ 50 ช่ัวโมง ป้ายจาระบี

หมวด A 1 10

หมวด A

1 10

1 10

หมวด A


