Xe nâng Container
Xe nâng container hay còn gọi Reach stacker containee – xe chụp container được
thương mại hóa vào những năm 1980 bởi nhà sản xuất Kalmar Thụy Điển, kể từ đó
đến nay dòng xe này liên tục được được phổ biến và phát triển

Sở dĩ xe nâng reachstacker – xe nâng container – xe chụp container được phổ
biến là do công năng của nó quá tuyệt. Tại các cảng hay kho bãi lớn, nơi hàng hóa
tập trung và đóng container để vận chuyển thì các dòng xe nâng container đóng vài
trò quan trọng, những thiết bị này giúp di chuyển sắp xếp container một cách linh
động và hiệu quả. Với một chiếc xe nâng container bạn có thể bốc xếp container
hàng hóa đến hàng trăm tấn, tầm nâng có thể cao hơn 16m, chúng cho phép xếp
hàng từ 3 đến 5 dãy cùng khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình với 1
người
điều
khiển!
Ngoài việc bốc dỡ container tại các kho bãi, cầu cảng, xe nâng reachstacker có thể
dùng bốc xếp hàng hóa khác không nhất thiết được chứa trong container
Cùng với sự phát triển kinh tế, lượng hàng hóa được lưu thông trao đổi ngày
một lớn và đa dạng, các nhà sản xuất xe nâng container cũng không ngừng nghiên
cứu và cho ra các mẫu mã mới mạnh mẽ hơn, đa tính năng hơn, quan trọng là
nhiều chủng loại nhằm đáp ứng được nhiều nhu cầu cũng như khả năng tài chính
cho người sử dụng. Bên cạnh đó vấn đề an toàn cho người sử dụng cùng như hàng
hóa cũng được đưa lên hàng đầu.
Việc lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp với nhu cầu, mang lại năng suất
cao nhất tương ứng với khoản chi phí thấp nhất cùa quý khách hàng luôn là công
việc đầu tiên và mang tính quyết định.
- Hãy làm rõ nhu cầu sử dụng xe nâng trước khi bạn lựa chọn dòng xe phù hợp

- Hàng hóa bạn muốn nâng là gì? Tình trạng đóng gói hàng hóa (đã được đóng
thành từng khối, hay đóng trong container,..) với từng loại khác nhau ta có các lựa
chọn khác nhau về loại xe, thiết bị kẹp hay chụp
- Hiệu xe bạn dự định trang bị: Mỗi hãng sản xuất đều có thế mạnh riêng và có
phân khúc riêng để tồn tại đến ngày nay và còn tùy thuộc vào số tiền của bạn để
lựa chọn.
– Nếu chọn xe nâng container cũ – xe reachstacker đã qua sử dụng theo kinh
nghiệm của chúng tôi, khi đã xác định mua xe nâng hàng đã qua sử dụng, điều
chúng ta nên quan tâm là chất lượng còn lại của thiết bị, phụ tùng của thiết bị phần
nhiều đã bị thay thế sửa chữa hay chưa, … vì dù thiết bị đó là của một hiệu nổi
tiếng mà chất lượng còn lại quá kém, hoặc đã qua nhiều lần sửa chữa, độ chế chi
tiết…sẽ làm gián đoạn hoạt động tại doanh nghiệp và giảm hiệu quả sử dụng.
- Nếu chọn dòng xe chuyên bốc dỡ container thì cũng có 2 dòng xe được sản xuất
chuyên dụng, đó là xe nâng reachstacker hàng và xe nâng reachstacker rỗng.

