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جک های چهار ستون

یکی از جک های بالابر خودرو جک  ۴ستون می باشد که دارای چهار ستون و دو سطح فلزی
می باشد که توسط رمپ خودر و با چرخ روی صفحه ها رفته و خودرو را بالا می برد.خودروهای
چهارستونه می توانند برای سواری های بسیار بزرگتر استفاده شوند و می توانند آن ها را بسیار
ایمن تر نگه دارند و برای دوره های زمانی طولانی تری با متعادل کردن وزن بین چهار ستون
یا بازو این کار را انجام می دهند.
از جک  ۴ستون جهت میزان فرمان و مصارف مکانیکی و جلوبندی سازی استفاده می گردد
.جک  ۴ستون در اکثر مدلها دارای صفحات ترن تیبل جهت میزان فرمان ،جک تودلی متحرک

چرخ آزاد کن و همچنین دارای صفحات لغزان عقب برای بررسی عملکرد چرخهای خودرو می
باشد .بنابراین بسیار بیشتر در گاراژها از مدل بالابرچهار بازویی نسبت به دو بازویی استفاده
می شوند و می توانند وزن های بسیار سنگین تری را بلند کنند.

بزرگترین خطر زمانی است که مجبورید سواری های بزرگ را برای مدت زمان طولانی معلق
نگه دارید در حالی که اغلب کار پیچیده ای نیز باید در زیر آن سواری های بزرگ نظیر اتوبوس
و کامیون انجام شود .بالابرهای چهار ستون راه حلی برای این مشکل پیشنهاد می دهند که هم
ایمن هم کارا است و البته یادمان نرود که بگوییم که هر فردی لازم است پیش از استفاده
درباره آن آموزش دیده باشد تا با هیچ مشکلی روبرو نشوید.

مطمئن شوید که حداکثر قوانین وزن را به خوبی رعایت می کنید بالابرهای دو ستون تنها
برای زمانی مناسب هستند که سواری به آسانی توسط بالابر بلند شود و کار به طور مناسب و
کارایی باشد .پس اگر سواری هایی که بسیار بزرگ و بسیار نزدیک حداکثر توصیه های وزنی
است بهتر است که از بالابر چهار ستون استفاده کنید.
جک  ۴ستون
مزایای استفاده از جک چهار ستون
-۱بالابردن ایمن خودرو از چهار چرخ و به ارتفاع مورد نظر تعمیرکار
- ۲فضای تردد عالی زیر خودرو جهت تعمیرات و بازدید
- ۳انجام تعمیرات کلی خودرو و میزان فرمان بواسطه داشتن صفحات ترن تیبل (TURN
)TABLE
- ۴آزاد شدن چرخها بواسطه داشتن جک تودلی
- ۵تست چرخهای عقب بواسطه داشتن صفحات لغزان
- ۶مصرف کم برق و قابلیت کار با برق تک فاز و یا سه فاز

