
 
HYDRAULIC HI-POWER HYDRAULIC  SERVICE CENTER  
 

 

 
ขอแนะนําในการใช HI-POWER Hydraulic Toe Jack MHL series 
 
1.    การวาง MHL บนพ้ืนราบใหไดสมดุล Alignment กับ Load  ตอดามโยก  
2.   กอนการโยกใช MHL  ควรนําหมุนปดเซฟต้ีวาลว แลวทําการโยก อยูในระดับประมาณ 45 องศา  เซฟต้ีวาลวทําหนาท่ีเปน
วาลวเปดปดนํ้ามัน ซึ่งบรรจุอยูดานใน MHL ดวยเทคโนโลยีแท็งคนํ้ามันแบบเวคคัม Vacumm ทําใหการใชงาน 
MHL ทําไดงายสะดวก เม่ือตองการให แมแรงถอยกลับ เพียงแตหมุนเปด เซฟตี้วาลว นํ้ามันจะกลับเขาแท็งคนํ้ามันดานใน 
สปริงจะคอยถอยกลับ  ในการใชงานจริง เม่ือยก load เสร็จ สามารถยกคางไวได หรือ เปดเซฟต้ีวาลว ใหแทนยกถอยกลับท่ีเดิม 

 
2.  ตรวจเช็ค load ใหมีนํ้าหนักท่ีเหมาะสมกับคุณสมบัติ specification ของ MHL แตละรุน และทางเทคนิคผูใชควร
พิจารณาถึง safety load ท่ีควรเผ่ือไวอยางเหมาะสมดวย 
3.  ทุกคร้ังท่ีใชงานเสร็จควรปด safety valve ทุกคร้ัง  (การหมุนปด safety valve คือ หมุนตามเข็มนาฬิกา) 
4.  ไมควรดัดแปลงสินคาหรือใชสินคาผิดประเภท  กรณีสินคามีปญหา/ชํารุด หากไมมีความชํานาญไมควรถอดอุปกรณตาง ๆ เอง 
ไมควรนําอุปกรณอยูในแสงแดดจัดนานเกินไปหรือวางใกลท่ีมีอุณหภูมสูง หรือ วางบริเวณท่ีมีนํ้าหรือฝนตก  
 
 
 
 
 
 

Acer
Line

Acer
Text Box
เซฟตี้วาล์ว

Acer
Line



 
HYDRAULIC HI-POWER HYDRAULIC  SERVICE CENTER  
 

 

The following information is intented as an aid in cetermining if problem exists 
 

PROBLEM CAUSE SOLUTION 
 
cylinder doses not advance, 
advances slowly or advances 
in spurts. 
 
 
 
 

1.oil level in pump reservoir is 
low. 
 
 
2.release valve open. 
 
 
3.loosehydraulic coupler. 
 
 
4.load is too heavy: 
 
 
5.air trapped in system. 
 
 
6.cylinder plunger binding 

1.add oil according to the 
maintenance. 
 

2.close the release valve. 
 

3.check that all couplers are 
fully tightened. 
 

4.don’t attempt to lift more than 
rated tonnage. 
 

5.remove air according to the in 
structions. 
 

6.check for damage to cylinder 
have cylinder serviced by 
aqualified hydraulic technician. 

 
cylinder advances, but doesn’t 
hold pressure. 

 
1.leaking connection. 
 
2.leaking seals. 
 
3.internal loakage in pump. 

 
1.check that all connects light 
and leak free. 
 
2.locate leak (s) and have  
equlpment servlced by  
aquallfied hudraulic technician. 
 
3.have pump serviced by a 
quallfied hydraulic technician. 

 
cylinder doesn’t retractspart 
way, or retracts more slowly 
than normal. 
 

1.release valve closed. 
 
2.pump reservoir is over filled. 
 
3.loose hydraulic coupler. 
 
4.air trapped in system. 
 
5.hose I,D too narrow. 
 
6.cylinder retraction spring 
broken or other cylinder damge. 

1.open release vlave. 
 
2.drain oil level to full mark 
 
3.check that all couplers are 
fully tightened. 
 
4.remove air according to the 
instructions on figure 7. 
 
5.use larger diameter hydraulic 
hose. 
 
6.have cylinder serviced by a 
quallfied hydraulic technician. 

 
 



HI‐POWER , HIGH QUALITY PROFESSIONAL TOE JACK 

MHL SERIES  , HI‐POWER  High Power Hydraulic Toe Jack High Quality & Heavy Duty. 
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