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1. LETTER UPON DELIVERY – THƯ CHÀO KHÁCH HÀNG 

Dear Customer, 

The ITG traction units have been designed and manufactured in compliance with the 

Machinery Directive 2006/42/FC, EN12100-1, EN12100-2, EN12100-3 and observing the 

standards EN.81: 2104-20 and EN.81: 2014-50, therefore they are safe for the installer and 

the Maintenance operator, if used accordingly with the prescriptions of the present manual 

and is their safety devices will be kept in the due efficiency. 

I.T.G is harmless for each and any nonauthorized modification, tampering and operations 

carried on without following the prescriptions of the present manual or other documents 

relating to the installation and maintenance of the traction unit. 

The Company I.T.G compliments you for choosing its products and is sure that you will 

achieve the best possible performance from them. 

Khách hàng thân mến, 

Máy kéo ITG được thiết kế và sản xuất tuân theo Chỉ thị an toàn Máy Móc 2006/42/FC, 

EN12100-1, EN12100-2, EN12100-3 và tuân thủ các tiêu chuẩn EN.81: 2104-20 và EN.81: 

2014- 50, do đó chúng an toàn cho người lắp đặt và người vận hành Bảo trì, nếu được sử 

dụng phù hợp với các quy định của sách hướng dẫn hiện hành và các thiết bị an toàn của 

chúng sẽ được duy trì ở mức hiệu quả thích hợp. 

Công ty I.T.G xin cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi và chắc chắn rằng bạn sẽ 

đạt được hiệu quả tốt nhất có thể từ chúng. 
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2. MACHINE IDENTIFICATION – NHẬN DẠNG MÁY KÉO 

For whatever communication relating to one of our hoisting machines, please always indicate 

its serial number and have available also the data of the brake electromagnet and of the 

electric motor, which are all easily traceable thanks to the specific plates on the machine. 

Đối với bất kỳ thông tin liên lạc nào liên quan đến một trong các máy kéo của chúng tôi, vui 

lòng luôn cho biết số sê-ri của nó và cung cấp dữ liệu của nam châm điện phanh và của động 

cơ điện, tất cả đều có thể dễ dàng theo dõi nhờ tem cụ thể trên máy. 
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3. WARRANTY – BẢO HÀNH 

3.0 The warranty, unless other contractual arrangements, is governed by the following 

clauses:  

3.1 ITG warrants its hoisting machines for a period of two years from the date of dispatch from 

its premises. In that period, ITG will take over the replacement of any component found to be 

defective.  

A component part can be considered as defective only if the defect has been verified and 

accepted by ITG.  

3.2 The parts under warranty for repair or replacement, must be delivered to ITG on DDU 

basis.  

3.3 Any request for technical intervention by the Customer must be submitted to ITG in writing. 

Labor costs, travel, meals and lodging are upon the Customer.  

3.4 The warranty becomes automatically void whether any of the following conditions may 

apply:  

- The drive unit or its component parts have been subject to tampering;  

- The application of the drive unit is different from the conditions of use indicated to ITG at time 

of the order of the drive unit and also when it differes from the conditions of use stated on the 

ITG technical catalogue and in this manual;  

- Lack of identification plates of the machine.  

3.5 Warranty doesn’t include operations and component parts subject to normal wear, such 

as: friction linings of the brakes, bearings, electric windings and hydraulic seals.  

3.6 The warranty does not cover or implies compensation whatsoever for any downtime or 

transport.  

3.7 Procedures for warranty repair. Any warranty claim must be reported in detail to ITG within 

8 days after the first occurance of the defect, by e-mail or by fax;  

3.7.1 ITG shall confirm by e-mail or fax the possible acceptance of the warranty claim and 

authorise the Customer for operating the repair or shall arrange for the intervention of ITG 

Technicians.  

3.7.2 Any component part considered defective and replaced by the Customer must remain 

at the disposal of ITG for at least 180 days, in order to allow it to carry out any check or 

verification, or it must be sent directly to ITG itself upon its simple written request.  

3.7.3 In no event ITG recognizes charges for warranty repairs that were not approved in 

advance by itself.  
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3.7.4 In any case it must be given the entire photographic documentation of the intervention 

performed, not only for the purposes of this document, but also for fiscal reasons and for 

enabling ITG to correct and improve the quality and reliability of its machines. 

3.0 Việc bảo hành, trừ khi có các thỏa thuận hợp đồng khác, được điều chỉnh bởi các điều 

khoản sau: 

3.1 ITG bảo hành các máy có hộp số trong thời hạn hai năm kể từ ngày giao hàng. Trong 

khoảng thời gian đó, ITG sẽ tiếp nhận việc thay thế bất kỳ thành phần nào được phát hiện bị 

lỗi. 

Một bộ phận thành phần chỉ có thể được coi là bị lỗi nếu lỗi đó đã được xác minh và chấp 

nhận bởi ITG.  

3.2 Các bộ phận được bảo hành để sửa chữa hoặc thay thế, phải được giao cho ITG trên cơ 

sở DDU. 

3.3 Mọi yêu cầu về chuyên gia kỹ thuật của Khách hàng phải được gửi cho ITG bằng văn bản. 

Chi phí lao động, đi lại, ăn uống và chỗ ở là do Khách hàng. 

3.4 Bảo hành sẽ tự động vô hiệu cho dù có thể áp dụng bất kỳ điều kiện nào sau đây: 

- Bộ phận truyền động hoặc các bộ phận thành phần của nó đã bị giả mạo; 

- Ứng dụng của bộ truyền động khác với các điều kiện sử dụng được chỉ ra cho ITG tại thời 

điểm đặt hàng bộ truyền động và cũng như khi nó khác với các điều kiện sử dụng được nêu 

trong danh mục kỹ thuật của ITG và trong sách hướng dẫn này; 

- Thiếu các tem nhận dạng của máy. 

3.5 Bảo hành không bao gồm các hoạt động và các bộ phận thành phần chịu mài mòn thông 

thường, chẳng hạn như: lớp lót ma sát của phanh, ổ trục, cuộn dây điện và phớt xi lanh thủy 

lực. 

3.6 Bảo hành không hỗ trợ hoặc bồi thường cho bất kỳ thời gian thang ngừng hoạt động hoặc 

vận chuyển máy kéo. 

3.7 Quy trình bảo hành sửa chữa. Mọi yêu cầu bảo hành phải được báo cáo chi tiết cho ITG 

trong vòng 8 ngày sau khi lỗi đầu tiên xảy ra, qua e-mail hoặc fax; 

3.7.1 ITG sẽ xác nhận bằng e-mail hoặc fax việc có thể chấp nhận yêu cầu bảo hành và cho 

phép Khách hàng tiến hành sửa chữa hoặc sẽ thu xếp để có sự trợ giúp của Kỹ thuật viên 

ITG. 

3.7.2 Bất kỳ bộ phận thành phần nào được coi là bị lỗi và được thay thế bởi Khách hàng phải 

được ITG xử lý trong ít nhất 180 ngày, để cho phép ITG thực hiện bất kỳ kiểm tra hoặc xác 

minh nào, hoặc nó phải được gửi trực tiếp đến ITG sau khi yêu cầu bằng văn bản đơn giản. 

3.7.3 Trong mọi trường hợp, ITG ghi nhận các khoản phí sửa chữa bảo hành không được 

chính họ chấp thuận trước. 
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3.7.4 Trong mọi trường hợp, nó phải được cung cấp toàn bộ tài liệu chụp ảnh về quá trình can 

thiệp được thực hiện, không chỉ vì mục đích của tài liệu này, mà còn vì lý do tài chính và cho 

phép ITG sửa chữa và cải thiện chất lượng và độ tin cậy của máy móc của mình. 

4. GENERAL NOTES UPON DELIVERY – LƯU Ý CHUNG TRƯỚC 

KHI GIAO HÀNG 

The machines can be delivered either on pallets or into wooden boxes. 

In any case, when receiving the machine, always inspect the crating and verify its integrity. 

- Always check that the machine complies with the given specifications by checking the 

transport documents 

- Also verify that no transport damages have occurred to the machine or its accessories. 

In case of damages or of damaged or missing parts, please timely inform ITG, the ITG Agent 

and the forwader who has handled the delivery. 

The spare part or accessories, are normally delivered in separated boxes. 

Máy có thể được vận chuyển trên pallet hoặc vào hộp gỗ. 

Trong mọi trường hợp, khi nhận máy, hãy luôn kiểm tra việc đóng thùng và xác minh tính 

nguyên vẹn của máy. 

- Luôn kiểm tra xem máy có tuân thủ các thông số kỹ thuật đã cho hay không bằng cách kiểm 

tra các chứng từ vận tải 

- Đồng thời xác minh rằng không có hư hỏng vận chuyển nào xảy ra với máy hoặc các phụ 

kiện của máy. 

Trong trường hợp có hư hỏng hoặc các bộ phận bị hư hỏng hoặc thiếu, vui lòng thông báo kịp 

thời cho ITG, Đại lý ITG và người giao hàng đã xử lý việc giao hàng. 

Phụ tùng hoặc phụ kiện thường được phân phối trong các hộp riêng biệt. 

Complete hoisting machine delivered as for the order 

Machine Specifications form 

Máy kéo có hộp số được vận chuyển theo đơn đặt hàng 

Điền thông số kỹ thuật máy 
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Instruction manual 

Individual box for spare parts or accessories (whether applicable) 

Cẩm nang hướng dẫn 

Hộp riêng cho phụ tùng hoặc phụ kiện (nếu có) 

 

 

 

 

 



   

 

9 
 

5. SAFETY WARNINGS - CẢNH BÁO AN TOÀN 

Making sure that the installation and the maintenance are performed based on the essential 

safety heath care conditions is responsibility of the Installer.  

The installer and the Maintenance operator must operate strictly following the safety 

regulations and respect any legal obligation for avoiding damages to the people or to the 

product during the installation, the routinary maintenance and the repair of the machine.  

Safety warnings and danger advices are highlighted by the following symbols. 

Đảm bảo rằng việc cài đặt và bảo trì được thực hiện dựa trên các điều kiện an toàn thiết yếu 

là trách nhiệm của Người cài đặt. 

Người lắp đặt và Người vận hành bảo trì phải vận hành tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về 

an toàn và tôn trọng mọi nghĩa vụ pháp lý để tránh thiệt hại cho con người hoặc sản phẩm 

trong quá trình lắp đặt, bảo dưỡng tuần hoàn và sửa chữa máy móc. 

Các cảnh báo an toàn và lời khuyên nguy hiểm được đánh dấu bằng các ký hiệu sau. 

Definitions: INSTALLER, and or MAINTENANCE OPERATOR.  

Định nghĩa: CÀI ĐẶT, và hoặc VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG. 

Qualified Operator authorised by the Customer to perform the installation or the maintenance 

of the machines. 

Người vận hành đủ điều kiện được Khách hàng ủy quyền thực hiện việc lắp đặt hoặc bảo trì 

máy móc. 

 

WHEN MEETING THESE WARNINGS, PLEASE PROCEED WITH GREAT DILIGENCE 

AND ATTENTION. KHI THẤY NHỮNG CẢNH BÁO NÀY VUI LÒNG CHÚ Ý. 

Warning of high risk of danger (eg, shear zones, zones of cutting, crushing, 
etc.) 

Cảnh báo nguy cơ nguy hiểm cao (ví dụ: vùng chơn trượt, vùng cắt, nghiền, 
v.v.) 

Generic danger warning. 

Cảnh báo nguy hiểm chung. 

Risk of damage to part of the machine (for instance due to uncorrect 
installation or similar occurrencies). 

Rủi ro hư hỏng một phần của máy (ví dụ: do cài đặt không chính xác hoặc 
các sự cố tương tự). 

Symbol indicating important notices. 

Biểu tượng chỉ ra các thông báo quan trọng. 
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6. SAFETY PROVISIONS - ĐIỀU KHOẢN AN TOÀN 

WARNING! CẢNH BÁO! 

This machine must be installed in 

a locked room and only the 

Technical people authorised by 

the Customer can be allowed to 

enter in it. The following 

minimum warnings must be on 

the door of the machine room: 

Máy này phải được lắp đặt trong phòng có khóa và 

chỉ những người Kỹ thuật được Khách hàng ủy quyền mới được phép vào trong đó. Các cảnh 

báo tối thiểu sau đây phải có trên cửa phòng máy: 

 

 

 

 

 

Before installing the hoisting machine, the Customer must verify that the concrete slab and/or 

the support structures of the shifting loads and the winch meet the required safety factors.  

The Customer MUST also respect the distances from walls and from other machines in 

accordance with the directives and standards in force in the Country where the machine will 

be installed. 

Trước khi lắp đặt máy, khách hàng phải xác minh rằng tấm bê tông hoặc các kết cấu hỗ trợ 

của tải chuyển dịch và tời đáp ứng các yếu tố an toàn theo yêu cầu. 

Installers or maintenance personnel must be 

aware of the dangers associated with the 

machine and must have read and understood 

the safet precautions in this manual. 

Người lắp đặt hoặc nhân viên bảo trì phải nhận 

thức được các mối nguy hiểm liên quan đến 

máy và phải đọc và hiểu các biện pháp phòng 

ngừa an toàn trong sách hướng dẫn này. 
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Khách hàng cũng PHẢI chú ý khoảng cách từ các bức tường và từ các máy khác theo các 

hướng dẫn, tiêu chuẩn có hiệu lực tại Quốc Gia nơi máy được lắp đặt. 

LIFTING - NÂNG MÁY 

 

EXCLUSION OF POWER SOURCES – LOẠI BỎ NGUỒN ĐIỆN  

Before carrying out any cleaning, lubrication and/or 

maintenance operation, maintenance personnel musT 

put the winch out of service by disconnecting the power 

supply and must wait for the heated parts of the motor 

and the winch to reach ambient temperature. 

Trước khi tiến hành bất kỳ hoạt động vệ sinh, bôi trơn và/ hoặc bảo 

trì, nhân viên bảo trì phải đưa máy kéo ra khỏi hoạt động bằng cách 

ngắt nguồn điện và phải đợi các bộ phận được làm nóng của động cơ 

đạt đến nhiệt độ bình thường. 

 

WARNING  

Do not lean and/or sit on the winch, either when it is in or out of 

service.  

CẢNH BÁO 

Không tựa và/hoặc ngồi lên máy kéo, ngay cả khi máy đang hoạt 

động hoặc đang không hoạt động 

 

 

To move the hoisting machine (see Chap. 8 - Moving 

the machine) use a lifting system connected to the 

eyebolts on the hoisting machine and a non-metallic 

strap wrapped around the motor, or use an adequately 

sized forklift (see Chap 7 - Technical features) to lift 

the winch a maximum of 30 cm off the floor and move 

the machine slowly. 

Để di chuyển máy có hộp số (xem Chương 8 - Di 

chuyển máy) sử dụng hệ thống nâng được kết nối với 

các thanh răng trên máy nâng và dây đeo phi kim loại 

quấn quanh động cơ hoặc sử dụng xe nâng có kích 

thước phù hợp (xem Chương 7 - Kỹ thuật tính năng) 

để nâng tời lên khỏi sàn tối đa 30 cm và di chuyển máy 

từ từ. 
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WARNING  

Do not approach or lean against the rotating parts 

(flywheel or rotatating parts painted in yellow). 

Không đến gần hoặc tựa vào các bộ phận quay 

(bánh đà và pulley) 

 

 

 

Do not deposit or place any object or containers of 

liquids etc. on the hoisting machine and especially on 

the electrical parts. 

Không đặt bất kỳ đồ vật hoặc chất lỏng nào lên máy và đặc biệt 

là hệ thống điện, 

 

Never tamper with or disable the safety devices or by- 

pass them or use them for purposes other than those 

for which they were intended. Do not tamper with or 

damage or remove the number plates. If deteriorated 

or illegible, immediately ask ITG for replacement. 

Không bao giờ giả mạo hoặc vô hiệu hóa các thiết bị an toàn hoặc 

bỏ qua chúng hoặc sử dụng chúng cho các mục đích khác với 

mục đích mà chúng đã dự định. Không làm giả, làm hỏng, tháo 

tem của máy. Nếu bị xuống cấp hoặc không đọc được, hãy yêu cầu ITG thay thế ngay lập 

tức. 

 

When working near the winch, Installers and 

maintenance operators MUST NEVER WEAR 

FLAPPING AND/OR TORN CLOTHING (scarves, 

ties, hats, necklaces, belts, watches, bracelets, 

rings, etc...). 

Khi làm việc gần máy kéo, người lắp đặt và người vận hành bảo 

trì không bao giờ được mặc áo dài và/ hoặc phụ kiện quần áo 

(khăn quàng cổ, cà vạt, mũ, dây chuyền, thắt lưng, đồng hồ, 

vòng tay, nhẫn, v.v.). 
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7. TECHNICAL FEATURES – ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 

Here are the overall dimensions of the hosting machine. More detailed data, such as: reduction 

ratio, absorbed power, number of poles in motor, etc. can be found in ITG Technical 

Catalogue. 

Đây là kích thước tổng thể của máy. Dữ liệu chi tiết hơn, chẳng hạn như: tỷ số truyền động, 

công suất hấp thụ, số cực trong động cơ, v.v. có thể được tìm thấy trong Danh mục kỹ thuật 

ITG. 
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8. TRANSPORT AND HANDLING – VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ 

WARNING. RISK OF CRUSHING, 

IMPACT AND ABRASION  

CẢNH BÁO HƯ HAO, VA CHẠM VÀ 

TRẦY XƯỚC 

The personnel who are responsible for handling the 

winch must have read the safety requirements in paragraph 6 of this manual and must wear 

work gloves and safety shoes. 

Nhân viên chịu trách nhiệm xử lý máy kéo phải đọc các 

yêu cầu an toàn trong đoạn 6 của sách hướng dẫn này 

và phải mang gang tay và giày bảo hộ lao động. 

The winch is shipped by ITG in crates or on pallet 

wrapped by plastic film. 

Máy kéo được ITG vận chuyển trong các thùng hoặc 

trên pallet được bọc bởi màng nhựa. 

WARNING 

Never move the crates by dragging them. Always lift 

them. Before removing the machine from its packing, 

place it as near as possible to its final position. To move 

the crate, use a crane with ropes or an adequately sized 

forklift with long forks (see Chap. 7 “Technical 

features”). 

Không bao giờ di chuyển các thùng bằng cách kéo 

chúng. Luôn nâng chúng lên. Trước khi tháo máy ra 

khỏi bao bì, hãy đặt máy càng gần vị trí càng tốt. Để di 

chuyển thùng, hãy sử dụng cần trục có dây thừng hoặc 

xe nâng có kích thuớc phù hợp (xem Chương 7 “tính 

năng kỹ thuật”). 

Furthermore, the forks must be positioned far apart to avoid flipping over 

If the machine has been shipped on a pallet, use an adequately sized load 

spreader when moving with a crane so that the lifting cables or chains are 

kept in a vertical position and do not damage parts of the machine. 

Hơn nữa, xe nâng phải được đặt cách xa nhau để tránh bị lật 

Nếu máy đã được vận chuyển trên pallet, hãy sử dụng cáp tải có kích thước phù hợp khi di 

chuyển bằng cần trục để cáp hoặc xích nâng được giữ ở vị trí thẳng đứng và không làm hỏng 

các bộ phận của máy. 
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WARNING – CẢNH BÁO 

1. During handling, remember the following points:  

a. proceed slowly  

b. do not lift the crate more than 30 cm off the ground 

unless obstacles are present  

c. lay the crate on the ground slowly 

1. Trong khi xử lý, hãy nhớ những điểm sau: 

a. tiến hành từ từ 

b. không nâng thùng cách mặt đất quá 30 cm trừ khi có 

chướng ngại vật 

c. đặt cái thùng xuống đất từ từ 

 

2. When unpacking the create, start from the top and 

use a lever. In case of packing in a wooden box, 

remove the side the walls by unriveting the nails from 

the pallet. When the machine is unpacked DO NOT 

DISPOSE PACKING IN THE ENVIRONMENT, but 

reuse it or allocate it to recycling Companies. 

2. Khi mở sản phẩm, hãy bắt đầu từ trên cùng và sử 

dụng một đòn bẩy. Trong trường hợp đóng gói trong 

hộp gỗ, hãy loại bỏ các mặt bên của thùng gỗ bằng 

cách tháo đinh ra khỏi pallet. Khi máy được mở ra, 

không được bỏ đóng gói ra môi trường, hãy sử dụng 

lại hoặc phân bổ cho công ty tái chế nhé. 

 

3. Once the walls of the crate have been removed, check 

that the supply corresponds with the shipping 

document and the order. If it does not correspond with 

the order, immediately notify ITG or it Agent. If 

necessary, proceed as described in paragraph 4 

“General delivery notes”. 

3. Khi các vách của thùng gỗ đã được loại bỏ, hãy kiểm 

tra xem sản phẩm cung cấp có tương ứng với chứng 

từ vận chuyển và đơn đặt hàng hay không. Nếu nó 

không tương ứng với đơn đặt hàng, hãy thông báo 

ngay cho ITG hoặc Đại lý của nó. Nếu cần, hãy tiến 

hành như mô tả trong đoạn 4 “Phiếu giao hàng chung”. 
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4. After slinging the hoisting machine, remove the screws retaining it to the pallet before lifting 

it.’ 

4. Sau khi treo máy, tháo các ốc vít giữ máy vào pallet trước khi nâng. 

  

When moving the unpacked hoisting machine, use a crane or an 

adequately sized forklift with wide forks and a suspension-type 

lifting system connected to the eyebolts on the traction unit and 

a non-metallic strap wrapped around the motor. 

Khi di chuyển máy vận thăn sử dụng cần trục hoặc xe nâng có 

kích thước phù hợp và cáp treo được kết nối với thanh răng trên 

bộ kéo và dây phi kim loại quấn quanh động cơ. 

 

WARNING – CẢNH BÁO 

Make sure that nobody is within the 

operating range of the means of transport 

(danger zone). 

Đảm bảo rằng không có ai ở trong phạm 

vi di chuyển (vùng nguy hiểm).  

 

 

If the machine is stored for long periods, 

leave it on its pallet and make sure it is 

adequately protected (at least with a 

waterproof covering) to prevent oxidation 

of the internal or external parts of the 

machine. Remember that oxidation of the shafts or 

other mechanical parts reduces their fatigue strength. 

Nếu máy được cất giữ trong thời gian dài, hãy để máy 

trên pallet và đảm bảo máy được bảo vệ thích hợp (ít nhất là có lớp phủ chống thấm nước) 

để tránh bị oxy hóa các bộ phận bên trong hoặc bên ngoài của máy. 

Hãy nhớ rằng quá trình oxy hóa của trục hoặc các bộ phận cơ khí khác làm giảm độ bền của 

chúng. 
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9. INSTALLATION PROVISIONS – ĐIỀU KHOẢN CÀI ĐẶT 

The room where the traction unit is 

installed must have the following 

characteristics:  

- It must be dry and free of dust: this is 

essential to prevent electrochemical corrosion of 

mechanical parts and a high concentration of water in 

the lubricating oil (clean the machine room before 

installing the machine).  

- The room must be ventilated: the room must have 

adequate openings or conditions that allow air 

circulation which dissi- pates the heat from the motor 

and the reduction unit. 

 

Căn phòng nơi máy kéo được lắp đặt phải có các đặc 

điểm sau: 

- Phải khô ráo, không có bụi: đây là điều cần thiết để chống ăn mòn điện hóa các bộ phận 

cơ khí và nồng độ nước trong dầu bôi trơn cao (vệ sinh phòng máy trước khi lắp đặt máy). 

- Phòng phải được thông gió: phòng phải có đủ lỗ hoặc điều kiện cho phép lưu thông không 

khí giúp phân tán nhiệt từ động cơ và bộ phận giảm nhiệt. 

 

- The room temperature must be between 5 °C and 40 °C. For other 

temperatures, contact ITG. The customer has to make sure that the 

electrical system to which the machine is about to be installed has 

suitably gauged cables, is correctly earthed and adequate power is 

installed. 

 

- Nhiệt độ phòng phải từ 5 ° C đến 40 ° C. Đối với các nhiệt độ khác, 

hãy liên hệ với ITG. Khách hàng phải đảm bảo rằng hệ thống điện 

mà máy sắp được lắp đặt có dây cáp được kiểm định phù hợp, 

được nối đất chính xác và nguồn điện được lắp đặt đầy đủ. 
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9.1. MOTOR ROTATIONINS TRUCTION AND TRACTION 

SHEAVE ASSEMBLY – TRƯỚC KHI VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ 

CẦN PHẢI 
- Read the chapter “Safety Provisions”;  

- Disconnect the machine from the power supply; 

- Remove the traction sheave assembly; 

- Đọc chương “Các điều khoản An Toàn” 

- Ngắt kết nối máy khỏi nguồn điện; 

- Tháo Pulley kéo 

 

- Remove the traction sheave by releasing the three M14x50 screws and using the same 

washer screw the three bolts in the additional holes located on the traction sheave hub, having 

care to interpose a cilindic block as a spacer. The shave is pulled out by locking the screws.  

- When reassembling the traction sheave, make sure that there is free space between the 

upper side of the spline and its seat in the hub of the pulley.  

- Fit the traction sheave on its shaft making sure to tighten the M14x50 screws to a torque of 

140 Nm with a torque wrench. After tightening the screws, retighten them to make sure that 

they are all tightened properly, until the torque wrench immediately triggers the further 

tightening attempt of each of the three screws. 

 

- Tháo puly kéo bằng cách nhả ba con vít M14x50 và sử dụng cùng một vòng đệm vặn ba bu 

lông vào các lỗ bổ sung nằm trên trục puly kéo, chú ý lắp cao su đà máy tròn. Pulley được 

kéo ra bằng cách khóa các vít. 

- Khi lắp ráp lại puly kéo, hãy đảm bảo rằng có không gian trống giữa mặt trên của trục và 

chỗ ngồi của nó trong tâm của ròng rọc.  

- Lắp bánh răng kéo vào trục của nó, đảm bảo vặn chặt các vít M14x50 đến mô-men xoắn 

140 Nm bằng cờ lê mô-men xoắn. Sau khi siết chặt các vít, hãy vặn lại chúng để đảm bảo 

rằng tất cả chúng đã được vặn chặt đúng cách, cho đến khi chìa vặn mô-men xoắn ngay lập 

tức kích hoạt nỗ lực siết chặt hơn nữa của từng vít trong số ba vít. 
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- The coupling between the shaft and the traction sheave is of the 

conical type (tapered) and it is essential that the above instructions be 

observed with the utmost care, because otherwise the coupling may not 

work properly and could cause damage and breakage of the traction 

sheave! 

- Khớp nối giữa trục và puly kéo là hình nón (trục vít dạng côn) và điều 

cần thiết là phải hết sức tuân thủ các hướng dẫn trên, vì nếu không khớp nối có thể không 

hoạt động bình thường và có thể gây hư hỏng và nứt pulley. 

 

9.2. ENCODER FITTING INSTRUCTIONS – HƯỚNG DẪN LẮP 

GHÉP ENCODER 
Before proceeding with the installation of the 

encoder it is necessary to read the Chapter 

“Safety Provisions”. Then disconnect the 

electrical power supply to the winch. If 

machines are ordered with the encoder 

option, they are supplied with all the parts 

needed to perform this task. The standard 

option includes an encoder driving pin. 

- Remove the Lika C50 or Eltra encoder 

original fixing plate and replace it with the one 

provided by ITG  

- Remove the motor canopy by inscrewing the 

4 fixing screws and uncover the bearing plate 

carrying the front bearing. 

- Position the encoder on the pin, fixed on the 

worm screw shaft, making it slide coaxially to 

the pin until it stops. Insert the M8 screw into 

the fixing plate and tighten it to 25Nm in the 

threaded hole shown in the figure. 

- Tighten the specially supplied encoder fixing 

dowel. 

- Trước khi cài đặt encoder, cần phải đọc Chương “Điều khoản An toàn”. Sau đó ngắt nguồn 

điện cung cấp cho máy kéo. Nếu máy được đặt hàng với encoder, chúng sẽ được cung 

cấp tất cả các bộ phận cần thiết để thực hiện tác vụ này. Tùy chọn tiêu chuẩn bao gồm 

một chốt điều khiển encoder. 

- Tháo tấm cố định gốc của bộ mã hóa Lika C50 hoặc Eltra và thay thế bằng tấm cố định 

do ITG cung cấp 

- Tháo tán động cơ bằng cách vặn 4 vít cố định và mở tấm ổ trục mang ổ trục phía trước. 

- Định vị encoder trên chốt, cố định trên trục vít xoắn, làm cho nó trượt đồng trục với chốt 

cho đến khi dừng lại. Lắp vít M8 vào tấm cố định và siết chặt nó đến 25Nm trong lỗ ren 

trong hình. 
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- Vặn chốt cố định encoder được cung cấp đặc biệt. 

9.3. OIL LEVEL – MỨC DẦU 

Never fill the machine with a quantity oil above that recommended by ITG. 

Especially at high temperatures, an higher quantity of oil than stated, together 

with the increase of internal pressure, could cause damage to seals and 

gaskets. 

Không bao giờ đổ đầy dầu vào máy với lượng dầu vượt quá mức khuyến nghị 

của ITG. Đặc biệt là ở nhiệt độ cao, lượng dầu nhiều hơn so với quy định, cùng với sự gia 

tăng áp suất bên trong, có thể gây hư hỏng phớt và vòng đệm. 

10.HOISTING MACHINE LUBRICATION – KIỂM TRA DẦU CỦA 

MÁY 

The hoisting machine is supplied filled with 

polglycole synthetic oil. Please make sure that the 

drian plug is well tightened. For eventual refill, 

please use only the ITG reccomended oils. 

Máy kéo thang máy được cung cấp đầy dầu tổng 

hợp polglycole. Hãy đảm bảo rằng phớt dầu của 

máy đã được vặn chặt. Đối với những lần đổ đầy 

cuối cùng, vui lòng chỉ sử dụng các loại dầu được 

khuyến nghị của ITG. 

AGIP BLASIA S 220, AGIP 

BLASIA S 320, PAKELO 

ALLSINT EP C ISO 320, MOBIL 

GLYGOYLE HE 320, SHELL 

TIVELA S 320  

Do not use other oils! The oil quantity for the ITG 

hoisting machines is 3,5 liters.  

Không sử dụng các loại dầu khác! Lượng dầu cho máy vận thăng ITG là 3,5 lít. 

10.1 REPLACEMENT OF OIL – THAY THẾ DẦU 

We reccomend the first complete replacement of teh oil after the first year of operation of the 

hoisting machine of the hoisting machine, for eliminating eventual depots produced in the first 

stage of functing of the machine. 

Chúng tôi khuyên bạn nên thay thế hoàn toàn dầu tổng hợp sau năm đầu tiên vận hành của 

máy kéo, để loại bỏ nhớt cũ của máy kéo khi lưu kho trong giai đoạn vận hành đầu tiên của 

máy.  
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We suggest to entirely replace the oil after 3/5 years 

depending on the working conditions of the machine. If the 

oil temperature raises above 85o (in case of heavy duty) the 

oil has to be mandatorily replaced every three years. The 

replacement of the oil is also required in case of pollution 

with other substances (ie. Water or refils with different oils 

than the ITG recommended ones). 

Chúng tôi đề nghị thay thế dầu sau 3/5 năm tùy thuộc vào 

hoạt động của máy. Nếu nhiệt độ hơn 85o (trong tình trạng 

bị ô nhiễm nặng), dầu tổng hợp nên thay thế sau 3 năm. 

Việc thay thế dầu này tùy thuộc vào sự ô nhiễm với các chất 

khác (ví dụ: nước hoặc đổ đầy bằng các loại dầu khác với 

loại được ITG khuyến nghị). 

For replacing the oil it is necessary to:  

Để thay thế dầu cần thiết phải: 

- To read the chapter “Safety Provisions”  

- Đọc chương “điều khoản an toàn” 

- To disconnect the machine from the power 

feeding.  

- Ngắt kết nối khỏi nguồn điện 

- To wait at least thirty minutes after having 

stopped the machine and let the oil temperature 

decrease  

- Đợi ít nhất 30 sau khi ngừng máy và để cho nhiệt độ dầu 

giảm xuống 

- To clean the area surrounding the drain plug of the machine 

so to make sure not to allow dust to enter into the machine main case;  

- Làm sạch xung quanh vị trí phích cắm thoát nhớt để đảm bảo rằng không có bụi rơi vào máy 

kéo; 

- remove the oil drain plug;  

- Tháo nút xả dầu 

- put a container under the drain plug in order to collect the exhausted oil;  

- Đặt một thùng dưới nút xả để thu thập dầu nhớt cũ. 

- to release and remove the drain plug and wait for a few minutes, until the oil has totally 

drained out from the machine.  
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- Nhả và tháo nút xả nhớt và đợi trong vài phút cho đến khi dầu thoát hoàn toàn khỏi máy. 

- clean the drain plug and the area where it is housed with a cloth; tighten the plug and make 

sure you also insert the washer; tightly fasten.  

- lau sạch nút thoát nước và khu vực đặt nó bằng vải; vặn chặt phích cắm và đảm bảo rằng 

bạn cũng lắp long đền; buộc chặt. 

- deposits entering the winch. Failure to comply with these instructions may cause serious 

damage to the machine.  

- Không tuân thủ các hướng dẫn này gây nguy hiểm cho máy kéo. 

- pour the oil through a clean spout until the level on the transparent gauge is reached.  

- Đổ dầu qua vòi sạch cho đến khi đạt đến mức trên thước đo trong suốt. 

- PLEASE NOTE The oil has to be the same as the type previously used and 

indicated in these instructions  

- XIN LƯU Ý Dầu phải giống với loại được sử dụng trước đó và được chỉ ra 

trong các hướng dẫn này 

10.2. OIL LEVEL – KIỂM TRA MỨC DẦU 

It is not necessary to top up the oil in the absence of leaks. If the oil level is low, top up using 

the same type of oil that is in the hoisting machine. To top up, follow the above steps.  

Không cần thiết phải đổ thêm dầu trong trường hợp không bị rò rỉ. Nếu mức dầu thấp, hãy 

nạp thêm dầu bằng cùng loại dầu có trong máy kéo. Để nạp dầu, hãy làm theo các bước trên. 

The oil level must be checked when the machine has been off for at least 30 

minutes. 

Kiểm tra mức dầu khi máy kéo đã tắt ít nhất 30 phút. 

 

To detect the oil level remove the oil plug located on the top of the machine and introduce a 

flexible band in its opening, pushing it gently downwards until it reaches the bottom of the 

machine body. Remove the flexible band and measure the oil lever, which must be between 

5 and 7 cm. 

Apply a light layer of silicone to the oil cap that was removed and screws it into place. 

Để kiểm tra mức dầu, hãy tháo phích cắm dầu nằm trên đỉnh máy và đưa một dải mềm vào 

lỗ của nó, ấn nhẹ xuống dưới cho đến khi chạm đến đáy của thân máy. Tháo dải mềm và đo 

cần dầu, cần gạt dầu phải nằm trong khoảng từ 5 đến 7 cm. 

Bôi một lớp silicone nhẹ vào nắp dầu đã được tháo ra và vặn nó vào vị trí. 

WARNING  
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The used oil must be given to a firm that is authorised to dispose 

of it. 

Do not release into the environment.  

CẢNH BÁO 

Dầu đã qua sử dụng phải được giao cho một công ty được phép 

thải bỏ nó. 

Không thải ra môi trường. 

 

11. ELECTRICAL CONNECTIONS – KẾT NỐI ĐIỆN 
Before arranging the electrical connections, installers MUST make sure that the mains voltafe 

matches the technical specications and the data on the machine identification plate. 

Trước khi bố trí kết nối điện, người lắp đặt PHẢI đảm bảo rằng điện áp nguồn phù hợp với 

thông số kỹ thuật và dữ liệu trên tem máy. 

 

All electrical connections must be made with the main switch in the OFF 

position. 

Tất cả kết nối điện phải được thực hiện với công tắc chính ở vị trí TẮT. 

 

Make sure that the rated supply voltage is maintained at all times.   

Đảm bảo rằng điện áp phanh luôn được duy trì. 

If corresponding, it is possible to connect the electric motor. 

Nếu tương ứng, có thể kết nối động cơ điện. 

 

11.1 ELECTRIC MOTOR – ĐỘNG CƠ ĐIỆN 

Using the wiring diagram (which can be found in the 

motor terminal box), make the electrical connections 

and make sure that you connect the phases and earth 

correctly. Connect any auxiliaries by referring to the 

wiring diagram placed under the terminal box cover or 

enclosed with this manual.  

Sử dụng sơ đồ đấu dây (có thể tìm thấy trong hộp đấu 

dây của động cơ), thực hiện các kết nối điện và đảm 

bảo rằng bạn kết nối các pha và đất một cách chính xác. 

Kết nối bất kỳ thiết bị phụ trợ nào bằng cách tham khảo 

sơ đồ đấu dây được đặt dưới nắp hộp đấu dây hoặc kèm 

theo sách hướng dẫn này. 
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IMPORTANT NOTE Any thermistors on the motor MUST BE CONNECTED TO A SPECIFIC 

RELAY ONLY.  

LƯU Ý QUAN TRỌNG Bất kỳ nhiệt điện trở nào trên động cơ CHỈ PHẢI ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI 

MỘT CÁCH PHÁT HÀNH CỤ THỂ. 

Incorrect connection of the thermistors will burn them out immediately. 

 Kết nối không đúng các nhiệt điện trở sẽ làm cháy chúng ngay lập tức. 

11.2 AUXILIARIES – THIẾT BỊ PHỤ TRỢ 

Connect any auxiliaries by referring to the wiring diagram 

placed under the terminal box cover or enclosed with this 

manual.  

After connecting, close the terminal box.  

For all and any version of the motor, always connect the 

clamps 1, 2 of the cooling fan to a 220V line. 

Kết nối bất kỳ thiết bị phụ trợ nào bằng cách tham khảo sơ 

đồ đấu dây được đặt dưới nắp hộp đấu dây hoặc kèm theo 

sách hướng dẫn này. 

Sau khi kết nối, đóng hộp thiết bị đầu cuối. 

Đối với tất cả và bất kỳ phiên bản động cơ nào, luôn kết nối 

các kẹp 1, 2 của quạt làm mát với đường dây 220V. 
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AC2 MOTOR STAR CONNECTION – ĐỘNG CƠ ĐẤU NỐI SAO 
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AC2 MOTOR DELTA CONNECTION – ĐỘNG CƠ ĐẤU NỐI TAM 

GIÁC 
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VVVF MOTOR STAR CONNECTION – ĐỘNG CƠ ĐẤU SAO KẾT 

NỐI BIẾN TẦN 
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VVVF MOTOR DELTA CONNECTION – ĐỘNG CƠ ĐẤU TAM GIÁC 

KẾT NỐI BIẾN TẦN 
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12 STARTING THE MACHINE – KHỞI ĐỘNG MÁY KÉO 

Before placing the cables on the pulley:  

- Check that the electric connections have been made correctly 

and that the terminal box covers have been put back into 

position.  

- at high speed for a few seconds in one direction and then, after 

a short pause, in the other.  

- the channels and lubricate the rotating parts.  

- Make sure the brake releases correctly as described in the 

sheet enclosed with the  

- Run the machine without load for 3 ÷ 5 minutes at high speed 

and make sure no anomalies occur. If malfunctioning occurs, 

recheck the electrical connection, supply voltage, absorbed 

current and/or the way the winch is clamped to its base. If you 

are uncertain about anything, contact ITG.  

- Make sure that the flywheel always turns freely. Repeat the last 

step and recheck.  

- At this point, place the cables on the pulley and perform the 

first operations.  

- Make sure that the counterweight is the correct size and does 

not overload the winch and the motor. WARNING Never operate 

the winch under load when the base fastening bolts are not tight! 

This may cause serious damage to the machine. 

Trước khi gắn cáp: 

- Kiểm tra kết nội điện đã được cài đặt chính xác và các nối 

của hộp đấu dây đã đặt trở lại vị trí chưa. 

- Khởi động động cơ ở tốc độ cao trong vài giây theo một hướng 

sau khi quay bánh răng. 

- Bôi trơn các bộ phận quay 

- Đảm bảo rằng phanh nhả đúng theo tờ mô tả kèm theo 

- Cho máy chạy không tải từ 3 – 5 phút với tốc độ cao và đảm bảo không xảy ra bất thường. Nếu 

xảy ra trục trặc, hãy kiểm tra lại kết nối điện, điện áp nguồn, dòng điện hấp thụ và / hoặc cách 

kẹp tời vào đế của nó. Nếu bạn không chắc chắn về bất cứ điều gì, hãy liên hệ với ITG. 

- Đảm bảo rằng bánh đà luôn quay tự do. Lặp lại bước cuối cùng và kiểm tra lại. 

- Lúc này, bạn hãy đặt các dây cáp lên pulley và thực hiện các thao tác đầu tiên. 
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- Đảm bảo đối trọng có kích thước chính xác và không làm tời và động cơ quá tải.  

WARNING Never operate the winch under load when the base fastening bolts are not 

tight! This may cause serious damage to the machine! 

CẢNH BÁO Không bao giờ vận hành tời dưới tải khi các bu lông buộc chân đế không 

chặt! Điều này có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng cho máy! 

IMPORTANT – QUAN TRỌNG 

When installing the lift, do not operate the winch for long periods at low speed.  

When the winch operates for long periods at low speed, the machine supports are not lubri-cated 

properly and may seize up unexpectedly.  

To ensure proper lubrication, always start the winch at normal operating speed each time work is 

begun and then run at high speed every half an hour. 

Khi cài đặt thang máy, không vận hành động cơ trong thời gian dài ở tốc độ thấp. 

Khi máy kéo hoạt động trong thời gian dài ở tốc độ thấp, các thanh đỡ của máy không được bọc 

lót đúng cách và có thể bị giật bất ngờ. 

Để đảm bảo bôi trơn thích hợp, luôn khởi động động cơ ở tốc độ hoạt động bình thường mỗi khi 

bắt đầu làm việc và sau đó chạy ở tốc độ cao cứ sau nửa giờ. 

START-UP/SHUTDOWN – MỞ/TẮT 

The customer is responsible for the procedures, instructions and wiring diagrams for the start-up 

and shutdown of the winch.  

Khách hàng chịu trách nhiệm về các quy trình, hướng dẫn và sơ đồ đấu dây để khởi động và tắt 

động cơ. 

NEVER USE THE HOISTING MACHINE FOR PERFORMANCES ABOVE THOSE 

INDICATED IN THE TECHNICAL CATALOGUE  

KHÔNG BAO GIỜ/ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG MÁY KÉO CHO CÁC CÔNG TRÌNH 

CÓ HIỆU SUẤT VƯỢT MỨC CHỈ ĐỊNH NÊU TRONG BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT.  

DISPOSAL OF THE WINCH AT THE END IF ITS SERVICE LIFE  

DẦU CỦA MÁY KÉO CẦN PHẢI ĐƯỢC LOẠI BỎ VÀ THAY THẾ KHI ĐẠT ĐẾN NIÊN HẠN SỬ 

DỤNG. 

Drain the machine of its lubricating oil and then:  

- Deliver the oil to a company that is authorised to dispose of it.  

- Deliver the winch to a company that is authorised to recycle ferrous materials. 

Xả sạch dầu bôi trơn của máy và sau đó: 

- Giao dầu cho một công ty được phép xử lý. 

- Giao tời cho một công ty được phép tái chế vật liệu màu. 
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13. MAINTENANCE 

WARNING  

Before starting any installation and/or maintenance work, you must pay attention to the safety 

requirements shown below in order to avoid accidents and damage to the product 

components: 

- Make sure you have the appropriate personal protection equipment (helmet, body 

harness, gloves, safety shoes). 

- Always secure equipment and other objects to avoid them accidentally falling from a 

height. 

- Make sure that the power has been disconnected before working on electrical equipment 

- Only install the electrical system and/or the connections once you have read the relative 

instructions. 

- Before starting installation, see if there are any structural and space limitations where the 

installation/ maintenance work will be carried out. 

- It is advisable to consider where and when you will operating and which 

assembly/maintenance procedures you will use. 

- Take account beforehand of all significant limitations that may regard the various operation 

phases and do not start work without first evaluating the consequences. 

CẢNH BÁO 

Trước khi bắt đầu bất kỳ công việc lắp đặt hoặc bảo trì, bạn phải chú ý đến các yêu cầu an 

toàn được trình bày dưới dây để tránh tai nạn và hư hỏng cho các bộ phận của sản phẩm: 

- Đảm bảo rằng bạn có các thiết bị bảo vệ cá nhân thích hợp (mũ bảo hiểm, dây nịt cơ thể, 

găng tay, giày bảo hộ). 

- Luôn cố định thiết bị và các đồ vật khác để tránh chúng rơi từ trên cao xuống. 

- Đảm bảo rằng nguồn điện đã được ngắt trước khi thao tác trên các thiết bị điện 

- Chỉ lắp đặt hệ thống điện hoặc các kết nối khi bạn đã đọc các hướng dẫn tương đối. 

- Trước khi bắt đầu lắp đặt, hãy xem liệu có bất kỳ giới hạn nào về cấu trúc và không gian 

nơi công việc lắp đặt / bảo trì sẽ được tiến hành hay không. 

- Nên cân nhắc xem bạn sẽ vận hành ở đâu và khi nào cũng như quy trình lắp ráp / bảo trì 

mà bạn sẽ sử dụng. 

- Tính trước tất cả các hạn chế đáng kể có thể liên quan đến các giai đoạn vận hành khác 

nhau và không bắt đầu công việc mà không đánh giá hậu quả trước. 

Installers/maintenance personnel must provide a maintenance plan in relation to 

the use characteristics of the hoisting machine. 

Người lắp đặt / nhân viên bảo trì phải đưa ra kế hoạch bảo trì liên quan đến đặc 

tính sử dụng của động cơ thang máy. 

Routine maintenance of the winch is limited to:  

- Lubrication of the hoisting machine (see page 25)  

- General cleaning of the traction unit  

- Brake adjustment  

- Assessment of wear and tear of brake linings  

- Assessment and checking of wear and tear of pulley grooves. 

Việc bảo dưỡng tời định kỳ được giới hạn trong: 
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- Bôi trơn máy kéo thang máy (xem trang 25) 

- Tổng vệ sinh bộ kéo 

- Điều chỉnh phanh 

- Đánh giá độ hao mòn của má phanh 

- Đánh giá, kiểm tra độ hao mòn của rãnh pulley. 

 

13.1. BRAKE PRE ADJUSTEMENT – ĐIỀU CHỈNH PHANH 

TRƯỚC 
Values to be set before installing the ropes on the traction 

sheave of the hoisting machine: 

- Check that the brake hasn’t been hurt during 

transport or installation;  

- Release the fixing nut (4); 

- Adjust the spring acting of the nut 3; 

- Fix the adjustment by acting of the nut 4; 

- To Adjust the stroke, please read the related chapter. 

Các giá trị cần được thiết lập trước khi lắp đặt trên Pulley 

của động cơ thang máy: 

- Kiểm tra xem phanh không bị tổn hại trong quá trình 

vận chuyển hoặc lắp đặt; 

- Nhả đai ốc cố định (4); 

- Điều chỉnh lò xo của đai ốc 3; 

- Cố định bằng cách tác động đai ốc 4; 

- Điều chỉnh hành trình, vui lòng đọc chương liên quan. 

13.2 BRAKE ADJUSTMENT – ĐIỀU CHỈNH PHANH 

The brake is provided of two separated magnets that makesd the brake arms independed one 

from eachother. 

Phanh được cung cấp bởi hai nam châm tách biệt làm cho các tay phanh độc lập với nhau. 

13.2.1 STROKE ADJUSTMENT – ĐIỀU CHỈNH HÀNH TRÌNH 

Release the fixing bolts (2) of both the brake arms and release the adjusting screw (1) leaving 

a gap of 4-5 mm between the screw and the pivot of the magnet;  
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- rotate the brake opening lever (6) to the 

“open” position;  

- manualy screw in the the adjusting screws 

(1) until they reach the pivot of the magnet;  

- rotate the brake opening lever (1) to the 

“closed” position and screw in by half a turn 

the adjusting screw toweards the magnet 

pivot;  

- block the fixing nuts (2). 

Thả các bu lông cố định (2) của cả hai tay 

phanh và nhả vít điều chỉnh (1) để lại 

khoảng cách 4-5 mm giữa vít và trục của 

nam châm; 

- xoay cần mở phanh (6) đến vị trí “mở”; 

- vặn thủ công các vít điều chỉnh (1) cho đến 

khi chúng chạm tới trục của nam châm; 

- xoay cần mở phanh (1) đến vị trí “đóng” và 

vặn nửa vòng vít điều chỉnh để vặn chặt trục 

nam châm; 

- Siết các đai ốc cố định (2). 

13.2.2 CHEKING THE 

ADJUSTMENT – KIỂM TRA BỘ ĐIỀU CHỈNH 

Run the elevator upwards and downwards and 

verify the noise level. The stroke is correctly 

adjusted is the brake liner doesn’t touch the brake 

drum while the elevator is running and if there is 

no noise during braking operations. 

Chạy thang máy lên xuống và kiểm tra độ ồn. 

Hành trình được điều chỉnh chính xác là má 

phanh không chạm vào phanh tang trống khi 

thang máy đang chạy và nếu không có tiếng ồn 

trong quá trình phanh. 

 

 

 

 

Elevator speed 
Tốc độ thang máy 
[m/sec] 

Braking distance 
Khoảng cách thắng 
[cm] 

High 
Cao 

Low 
Thấp 

0,40 9  

0,50 14 17 

0,60 19 23 

0,75 29 36 

1,00 52 64 

1,20 74 92 

1,80 130 163 
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13.2.3 ADJUSTING THE BRAKING TORQUE – ĐIỀU CHỈNH 

PHANH 

If this procedure is not correctly performed, it may result in the incorrect operation of the 

braking system. The braking torque is adjusted when the car is empty (values are indicated in 

the table). 

Nếu quy trình này không được thực hiện một cách chính 

xác, nó có thể dẫn đến hoạt động không chính xác của hệ 

thống phanh. Mômen phanh được điều chỉnh khi chạy 

không tải (các giá trị được chỉ ra trong bảng). 

Repeat the same steps for both brake shoes: 

- Make sure that the nut (7) is tightly fastened on the 

flange. 

- Unscrew the check nut (4). 

- Check the braking distance. 

- If the braking distance is to short, loosen the spring by 

turning the nut (3). If it is too long, tighten the spring 

again by turning the nut (3). 

- Once the braking distance has been adjusted correctly, 

check that the springs are of the same length. 

- Secure the adjustment using the locknut (4). 

Lặp lại các bước tương tự cho cả hai má phanh: 

- Đảm bảo rằng đai ốc (7) được gắn chặt trên mặt bích. 

- Vặn đai ốc kiểm tra (4). 

- Kiểm tra khoảng cách giữa phanh. 

- Nếu khoảng cánh giữa phanh ngắn, hãy nới lỏng lò xo bằng cách xoay đai ốc (3). Nếu 

quá xa, hãy siết chặt lò xo lại bằng cách xoay đai ốc (3). 

- Khi khoảng cách phanh đã được điều chỉnh chính xác, hãy kiểm tra xem các lò xo có cùng 

chiều dài hay không. 

- Đảm bảo điều chỉnh bằng đai ốc khóa (4). 

 

13.3 CHECKING THE STROKE 

Make sure that the brake opening lever (6) is in central position (brake closed). Manually press 

the electromagnet pivot (5) down to the end of its stroke and then measure the clearance 

between the adjusting screw (1) and the electromagnet pivot (5). If it is < 0.5 mm, the stroke 

must be immediately adjusted. 

Đảm bảo rằng cần mở phanh (6) ở vị trí trung tâm (phanh đống). Tay nút nhấn ở trục nam 

châm điện (5) xuống cuối hành trình của nó và sau đó đo khe hở giữa vít điều chỉnh (1) và 

trục nam châm điện (5). Nếu <0,5mm thì phải điều chỉnh ngay hành trình. 
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13.4. COMPULSORY MAINTENANCE O PERATIONS 

Verify 
Xác nhận 

Frequency 
Số lần kiểm 
tra 

Oil level 
Mức dầu 

4 months 
4 tháng 

Thickness of brake linings 
Độ dầy của lót phanh 

4 month 
4 tháng 

Adjustment of the brake shoes opening 
Điều chỉnh độ mở của guốc phanh 

2 months 
2 tháng 

Wear and tear of traction sheave grooves 
Mòn và rãnh pulley kéo 

6 months 
6 tháng 

(Acoustic) of condition of bearings 
(Âm thanh) về tình trạng bạc đạn 

6 months 
6 tháng 

(Acoustic) of presence of abnormal noise 
levels. 
(Âm thanh) khi có mức độ tiếng ồn bất 
thường. 

6 months 
6 tháng 
 

Backlash on gear measured as shown in the 
figure (first check there is no axial play of the 
screw shaft). 
Khe hở trên bánh răng được đo như thể hiện 
trong hình (trước tiên hãy kiểm tra xem 
không có trục vít nào chạy dọc trục vít). 

12 months 
12 tháng 

 

G* (mm) Reduction ratio – Tỉ số giảm tốc (R.R.) 

45/1 55/1 57/2 47/3 

0,62 0,51 0,50 0,56 

Rpr = Primitive radius of the crown wheel – Bán kính ban đầu của bánh răng 

Rp = traction sheave radius – Bán kính Pulley 

Gm = measurement of the traction sheave clearance – Đo độ hỡ rãnh máy kéo 

When the “G” gear backlash exceeds value “G* ”, indicated below, the gear must be replaced 

because it no longer offers the required level of safety. 

Khoảng hỡ của bánh răng “G” vượt quá giá trị “G”, được chỉ ra bên dưới, bánh răng phải được 

thay thế vì nó không còn mức độ an toàn cần thiết. 

 

 

 

 

R.R. Rpr [mm] 

45/1 112,5 

55/1 113,3 

57/2 114,0 

47/3 115,5 
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14.OPERATING THE EMERGENCY MANUAL – HƯỚNG DẪN 

VẬN HÀNH KHẨN CẤP 

14.1. WARNING – CẢNH BÁO 

It allows the movement of the cabin by excluding any safety contact of the plant. It 

is therefore necessary that who performs the manual has been opportunely trained 

by specialised personnel and has to be aware of the implied risks. 

Nó cho phép chuyển động của cabin loại trừ bất kỳ tiếp xúc an toàn của nhà máy. Do đó điều 

cần thiết là người thực hiện hướng dẫn này phải được nhân viên chuyên môn đào tạo và phải 

nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn. 

Assistance in the event of an emergency must only be provided by expert, specially trained 

personnel. All the operations performed in the event of an emergency must strictly follow the 

instructions in this manual. A copy of this document must therefore be kept near the area 

where the winch is stored and must be easily accessed if necessary.  

Hỗ trợ ngay cả trong trường hợp khẩn cấp chỉ được cung cấp bởi chuyên gia, nhân viên được 

đào tạo đặc biệt. Tất cả các thao tác được thực hiện trong trường hợp khẩn cấp phải tuân thủ 

nghiêm ngặt các hướng dẫn trong sách hướng dẫn này. Do đó, một bản sao của tài liệu này 

sẽ được cung cấp trong thùng máy kéo và dễ dàng xem khi cần thiết. 

When performing manual emergency operating, strictly observe these instructions: 

1. Follow local safety requirements. 

2. Do not neglect the safety of passengers at risk in any way 

3. Do not put them at risk in any way. 

4. Make sure that their actions do not create hazardous situations for third parties 

5. Communication with any passengers in the cab must be established as soon as possible 

in order to reassure the people present. This can help to establish the position of the cab 

in the well more pre- cisely. 

6. Before each intervention, first inform the passengers of what you intend to do.  

7. After completion of work, make sure there are no problems with normal operating of the 

plant 

Khi thực hiện thao tác khẩn cấp bằng tay, hãy tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn sau: 

1. Tuân theo tiêu chuẩn an toàn tại Địa Phương 

2. Không bỏ qua sự an toàn của hành khách dưới bất kỳ hình thức nào 

3. Không đặt họ vào rủi ro theo bất kỳ cách nào. 

4. Đảm bảo rằng các hành động của họ không tạo ra các tình huống nguy hiểm cho bên thứ 

ba. 

5. Liên lạc với bất kỳ hành khách nào trong cabin phải được thiết lập càng sớm càng tốt. 

Điều đó có thể giúp thiết lập vị trí cabin một cách chính xác. 

6. Trước khi can thiệp, trước tiên hãy thông báo cho hành khách biết bạn đang định làm gì. 

7. Sau khi hoàn thành công việc, đảm bảo không có sự cố nào để nhà máy vận hành bình 

thường.  
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14.2. INSTRUCTION FOR OPERATING THE EMERGENCY 

MANUAL – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VẬN HÀNH TRONG 

TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 

 

The manual emergency manual is a dangerous operation! 

Hướng dẫn sử dụng khẩn cấp trong trường hợp nguy hiểm! 

It allows the movement of the cabin by excluding any safety contact of the plant. It is therefore 

necessary that who performs the manual has been opportunely trained by specialised 

personnel and has to be aware of the implied risks. 

Nó cho phép chuyển động của cabin loại trừ bất kỳ tiếp xúc an toàn của nhà máy. Do đó điều 

cần thiết là người thực hiện hướng dẫn này phải được nhân viên chuyên môn đào tạo và phải 

nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn. 

For the correct performance of emergency manual, please carefully follow these 

instructions. 

Để thực hiện đúng hướng dẫn sử dụng khẩn cấp, vui lòng làm theo các hướng dẫn 

sau. 

1. Check that all the floor doors are closed and that they cannot be opened in any way 

2. Check that the car is at floor level. If it is not, do the following. 

3. Put the main switch on the control panel to the OFF position. 

4. Reassure the passengers in the car and inform them dabout what you are about to do. 

Passengers must not try to forcedly open the car doors or try to get out of it. 

5. Before doing it, please check that the operating conditions of the main brake and of the 

hoisting machine are safe for moving the car. 

To check if the main brake on the machine is working properly, please check:  

- if the brake shoes are broken;  

- if the brake linings have damage which limits the contact surface;  

- if contact with the braking surface is even. 

6. Check the direction of rotation of the winch for moving the car. 

Whether the winch and/or the main brake are out of use or the safety is on, 

perform the rescue procedure and ensure that the car is secure by using a special 

device suitable for the type of plant, place and operating conditions. 

7.Manually block rotation of the flywheel of the machine. 

8. Release the main brake using the special manual lever (POS 2) 

9. Begin manual operating to move the cab to the required floor by manually rotating the 

flywheel in the right direction. 
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10. Release the manual release lever of the 

11. Open the cabin doors and help the passengers. 

12. Close the cabin and floor doors 

13. Check that all the floor doors are closed and that they cannot be opened in any way 

 

1. Kiểm tra xem tất cả các cửa tầng đã đóng và không thể mở ra bằng bất kỳ cách nào. 

2. Kiểm tra cabin so với mức sàn. Nếu không, hãy làm như sau. 

3. Đặt công tắc chính trên bảng điều khiển sang vị trí TẮT 

4. Trấn an hành khách trên cabin và thông báo cho họ biết bạn sắp làm gì. Hành khách cố 

gắng mở cửa cabin hoặc cố gắng thoát ra khỏi cabin 

5. Trước khi thực hiện, vui lòng kiểm tra các điều kiện hoạt động của phanh chính và của 

máy kéo thang máy có an toàn cho việc di chuyển cabin thang máy. 

Để kiểm tra xem phanh chính trên máy có hoạt động tốt hay không, vui lòng kiểm tra: 

- nếu guốc phanh bị hỏng; 

- nếu má phanh có hư hỏng làm hạn chế bề mặt tiếp xúc; 

- nếu tiếp xúc với bề mặt phanh đều. 

6. Kiểm tra chiều quay của máy kéo đối với chuyển động 

của cabin thang máy. 

Cho dù tời và / hoặc phanh chính đã hết hạn sử dụng hoặc 

vẫn còn an toàn, hãy thực hiện quy trình cứu hộ và đảm 

bảo rằng cabin được an toàn bằng cách sử dụng một thiết 

bị đặc biệt phù hợp với loại nhà máy, địa điểm và điều kiện 

vận hành  

6. Chặn chuyển động quay của bánh đà 

7. Nhả phanh bằng cảo thắng tay 

8. Bắt đầu vận hành thủ công để di chuyển cabin đến tầng 

cần thiết bằng cách xoay bánh đà theo hướng thủ công. 

9. Nhả cần cảo thắng tay 

10. Mở cửa cabin và giúp đỡ hành khách 

11. Đóng cửa cabin và cửa tầng 

12. Kiểm tra tất cả cửa tầng đã đóng chưa và không thể mở 

ra bằng bất kỳ cách nào. 
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