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PHƯƠNG ÁN BÀI GIẢNG 

  

1. Tên bài học: XÚC TẢI  ĐỔ LÊN XE Ô TÔ 
Bài trình giảng:3.1.Xúc tải ở vị trí thấp hơn nền máy đứng 
 
2.Vị trí bài giảng 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Đối tượng 

Học sinh kỳ 2, năm thứ nhất, trình độ trung cấp – Nghề Vận hành máy thi công nền. 

4. Mục tiêu  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

* Kiến thức 

+ Trình bày được các thông số cơ bản của máy xúc, ô tô và tín hiệu điều khiển. 

+ Mô tả được hiện trường thi công để vận dụng vào thực tế sản xuất 

+ Phân tích được các sai phạm thường gặp, nguyên nhân, biện pháp phòng tránh, 
xử lý khi xúc tải đổ lên ô tô ở vị trí thấp hơn nền máy đứng. 

* Kỹ năng 

      + Thực hiện đúng, đủ các  thao động tác theo bảng trình tự, xúc được tải đổ lên ô 
tô đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo thời gian quy định 

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

  +Chủ động, tích cực  trong việc luyện tập xúc tải lên ô tô đảm bảo an toàn, tiết 
kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường  

5. Trọng tâm bài giảng 

MH 14: THỰC HÀNH MÁY XÚC  (150h) 

Bài 1 
Thực hành 
xúc không 

tải 
(20h) 

 
 

Bài 2 
Thực hành 
xúc tải đổ 

đống 
(30h) 

 
 

Bài 3 
Xúc tải đổ 
lên xe ôtô 

(20h) 
 
 

Bài 6 
 Thi công 
đào kênh 
mương, 

bạt ta luy 
(20h) 

Bài 5 
Thi công 

làm đường 
(30h) 

 
 

Bài 4 
Thi công 
đào hố 
móng 
(30h) 

 

3.1. Xúc tải ở vị trí 

thấp hơn nền máy đứng 

3.2. Xúc tải ở vị trícao 

hơn nền máy đứng 



Trình tự thực hiện, Thao tác mẫu  

6. Phương pháp, phương tiện, đồ dùng, trang thiết bị và hình thức tổ chức dạy học 
6. 1. Phương pháp 

-  Phát vấn 
- Thuyết trình 

- Trực quan 

- Đàm thoại 
-  Làm mẫu 

- Tổ chức luyện tập 

6.2. Phương tiện và đồ dùng dạy học 
+ Phương tiện, học liệu:  
- Giáo án, đề cương bài giảng, bảng trình tự thực hiện, bảng sai phạm, phiếu 

hướng dẫn luyện tập, phiếu đánh giá kết quả luyện tập. 
- Bảng, bút viết bảng, máy tính và màn hình chiếu 
+ Thiêt bị:   
- Máy xúc Kobellco sk120,   
- Xe ô tô Vinaxuki (4.5 m3) 
- Khu thực hành, thước mét, vôi bột, dây 

+ Trang bị bảo hộ lao động: Quần áo, mũ, giày 

+ Vật tư  thực tập: Dầu diezel( đảm bảo cho một ca máy + ô tô hoạt động) 

6.3. Hình thức tổ chức dạy học 
- Phần hướng dẫn thường xuyên: Theo nhóm 

- Các nội dung khác: Tập trung cả lớp 

7. Phương án cụ thể 

TT Các bước lên lớp Phương pháp dạy học 
Thời gian 

(phút) 

I ỔN ĐỊNH LỚP - Quan sát, đàm thoại 1’ 

II THỰC HIỆN BÀI HỌC  59’ 

A Dẫn nhập - Trực quan 
- Phát vấn 
- Nêu vấn đề 

5’ 

B Hướng dẫn ban đầu   

I Mục tiêu - Thuyết trình 3’ 

II Nội dung bài học   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Lý thuyết liên quan 

Công tác chuẩn bị 

Trình tự các bước thực hiện 

Thao tác mẫu 

Sai hỏng thường gặp 

Phân công luyện tập 

- Thuyết trình 
- Đàm thoại 
- Trực quan 
- Thao tác mẫu 
-  Thuyết trình 
- Thao tác thị phạm 

51’ 

 Tổng 60’ 

 



BỘ CÔNG THƯƠNG 
 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIÁO ÁN 

THỰC HÀNH 
 

                            Môn học thực hành: Thực hành máy xúc 

                            Lớp: Vận hành máy thi công nền – khóa 46 

                            Họ tên giáo viên: Ngô Trọng Bình 

                            Năm học:  2020- 2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quyển số 1 
 



GIÁO ÁN SỐ:  06   Thời gian thực hiện:   480 phút. 
Bài học trước:Thực hành xúc tải đổ đống 

     Thực hiện từ ngày     đến ngày     tháng    năm  2020 
 
 TÊN BÀI: Báì 3. Xúc tải đổ lên xe ô tô 

3.1. Xúc tảiở vị trí thấp hơn nền máy đứng 
 
MỤC TIÊU CỦA BÀI  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

* Kiến thức: 

+ Trình bày được các thông số cơ bản của máy xúc, ô tô và tín hiệu điều khiển. 

+ Mô tả được hiện trường thi công để vận dụng vào thực tế sản xuất 

+ Phân tích được các sai phạm thường gặp, nguyên nhân, cách phòng tránh, xử lý 
khi xúc tải đổ lên ô tô ở vị trí thấp hơn nền máy đứng. 

* Kỹ năng: 

       Thực hiện đúng, đủ các  thao động tác theo bảng trình tự, xúc được tải đổ lên ô 
tô đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo thời gian quy định 

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

  Chủ động, tích cực  trong việc luyện tập xúc tải lên ô tô đảm bảo an toàn, tiết 
kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường  

 
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC  

+ Hồ sơ giảng dạy:  
- Giáo án, đề cương bài giảng, bảng trình tự thực hiện, bảng các sai ỏng, phiếu 

hướng dẫn luyện tập, phiếu đánh giá kết quả luyện tập. 
+ Phương tiện giảng dạy: Bảng, phấn viết, máy tính, màn hình chiếu  
+ Thiêt bị giảng dạy:   
- Máy xúc Kobellco sk120,   
- Xe ô tô Vinaxuki (4.5 m3) 
- Khu thực hành, thước mét, vôi bột, dây 

+ Trang bị bảo hộ lao động: Quần áo, mũ, giày 

+  Vật tư  thực tập: Dầu diezel ( đảm bảo cho một ca máy + ô tô hoạt động)  

 HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung cả lớp 
- Phần hướng dẫn thường xuyên: Theo nhóm 

- Hướng dẫn kết thúc: Tập trung cả lớp 

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC                                                        Thời gian: 01 (phút) 
-  Kiểm tra sĩ số 
-  Kiểm tra việc thực hiện trang phục bảo hộ lao động, vệ sinh lớp học. 



II. THỰC HIỆN BÀI HỌC 
 

TT Nội dung 
Hoạt động dạy học Thời 

gian 
(phút) 

Hoạt động của  
giáo viên 

Hoạt động của 
học sinh 

A 

Dẫn nhập 
- Liên hệ thực tế, đặt vấn 
đề vào bài 
 
 
 
 

- Chiếu clip máy xúc thi 
công xúc tải lên ô tô ở hai 
vị trí thấp và cao hơn nền 
máy đứng 
- Dẫn nhậpvào bài học 
 

- Quan sát và 
lắng nghe 
 
 
- Nghe, xác định 
vấn đề bài học 

05’ 

B Hướng dẫn ban đầu. 
Tên bài: Xúc tải đổ lên 
xe ô tô 

Giới thiệu tên bài học Nghe, ghi nhớ 
 

I Mục tiêu bài học 
- Kiến thức 

- Kỹ năng 

- Năng lực tự chủ và 

trách nhiệm 

Chiếu slide, thông báo 
mục tiêu bài học 

 

Quan sát, nghe, 
xác định nhiệm 

vụ học tập 

03’ 

II Nội dung bài học    
1 Lý thuyết liên quan   05’ 

2.1 Thông số kỹ thuật  của 
máy xúc kobellco sk120 
 

- Chiếu slide và giải 
thíchthông số kỹ thuật của 
máy xúc kobellco- sk120 - Quan sát, lắng 

nghe, ghi nhớ 

 

 

2.2 Thông số kỹ thuật của ô 
tô vinaxuki 

- Chiếu slide và giải thông 
số của ô tô vinaxuki  

2.3 Tín hiệu điều khiển - Chiếu slide và giải thích  
các tín hiệu điều khiển 

2 Trình tự thực hiện    
2.1 Công tác chuẩn bị   05’ 

 

- Phương tiện thi công 

- Chiếu slide, nêu các 
công việc cần chuẩn bị 
cho bài học 
 

- Quan sát, lắng 
nghe, ghi nhớ 

- Lắng nghe, ghi 
nhớ 

- Quan sát, ghi 
nhớ và thực hiện 
theo yêu cầu 

 

- Khảo sát hiện trường 

- Kẻ kích thước khoang 

đào  



2.2 Trình tự các bước thực hiện 10’ 

 Bước 1. Lái máy vào vị 
trí làm việc 

- Chiếu đoạn clip lái máy 
xúc vào vị trí làm việc 

- Trình bày nội dung và 
yêu cầu của bước 1 

- Đặt câu hỏi.  
Tại sao khi kiểm tra giới 
hạn không gian làm việc, 
răng gầu xúc phải vượt 
qua giới hạn làm việc từ 
0.2 – 0.3m? 

- Quan sát, ghi 
nhớ 

- Lắng nghe, ghi 
nhớ 

- Lắng nghe và 
suy nghĩ, trả lời 

 

 

Bước 2.Hướng dẫn ô tô 
vào vị trí nhận tải 

- Chiếu đoạn clip  hướng 
dẫn ô tô và vị trí nhận tải 

- Trình bày nội, yêu cầu 
kỹ thuật bước  2 

- Đặt câu hỏi 
Tại sao phải có sự thống 
nhất tín hiệu với lái xe? 

- Quan sát, ghi 
nhớ 

- Lắng nghe, ghi 
nhớ 

- Lắng nghe và 
suy nghĩ, trả lời 

 

Bước 3.Xúc tải lên xe ô 
tô 

- Chiếu đoạn clip xúc tải 
lên ô tô 
- Trình bày nội, yêu cầu 
kỹ thuật bước  3 

- Đặt câu hỏi 
Em cho biết tại sao đáy 
gầu phải cao hơn thành 
xe (0,3 – 0,5) m ? 

- Quan sát, ghi 
nhớ 

- Lắng nghe, ghi 
nhớ 

- Lắng nghe và 
suy nghĩ, trả lời 

 

2.3 Làm mẫu  25’ 

 
- Làm mẫu các bước 

theo bảng trình tự 

- Thực hiện thao tác mẫu 

- Hướng dẫn cách xác 

định tâm dọc của xe ô tô 

- Hướng dẫn cách đổ tải 

lên ô tô 

- Quan sát, ghi 

nhớ 

- Thực hiện theo 

yêu cầu của 

giáo viên 

 

2.4 

- Tổ chức cho học sinh 

làm thử 

- Chỉ định, hướng dẫn học 

sinh làm thử các thao 

tác mới 

- Thực hiện theo 

yêu cầu của giáo 

viên 

 

- Nhận xét 
- Nhận xét quá trình làm 

thử của học sinh 

- Nghe, rút kinh 

nghiệm 

 



2.5 Các sai hỏng thường gặp - Trình bày nôi dung các 

sai phạm 

- Giải thích nguyên nhân 

và biện pháp xử lý, phòng 

tránh 

- Quan sát, lắng 

nghe, ghi nhớ 

- Nghe, ghi nhớ 05 ’ 

2.6 Giao nhiệm vụ, phân công luyện tập 01’ 

 - Giao nhiệm vụ 
- Phân công vị trí luyện 
tập 
- Phổ biến nội quy an 
toàn 

- Hướng dẫn, chia nhóm 

luyện tập 

- Nhắc nhở an toàn, vệ 

sinh công nghiệp 

- Lắng nghe 

 

- Lắng nghe, 

thực hiện 

 

C Hướng dẫn thường xuyên. 405’ 

 - Học sinh thực hiện các 

thao tác theo trình tự 

 

- Phát hiện thao tác sai, 

trợ giúp 

- Trợ giúp học sinh yếu 

 

- Vệ sinh công nghiệp 

- Theo dõi đánh giá kỹ 

năng thực hiện của học 

sinh  

- Theo dõi, hướng dẫn và 

uốn nắn các thao tác khó 

- Quan tâm, trợ giúp học 

sinh yếu 

- Nhắc nhở, theo dõi 

- Luyện tập 

 

 

- Tiếp thu, rút 

kinh nghiệm 

- Nghe, ghi nhớ 

- Thu dọn vị trí 

luyện tập, vệ 

sinh thiết bị 

máy, xưởng 

 

D Hướng dẫn kêt thúc.  12’ 

 - Củng cố kiến thức - Khái quát lại bài học, 
nhấn mạnh trọng tâm 

- Lắng nghe, hệ 
thống kiến thức 
bài 

 

- Củng cố kỹ năng 
 

- Lưu  ý các sai sót trong 
quá trình tự rèn luyện và 

cách phòng tránh 

- Lắng nghe, ghi 
nhớ 

 

- Nhận xét, đánh giá kết 
quả luyện tập 
 
- Giải đáp thắc mắc của 
học sinh 

- Nhận xét, đánh giá kết 
quả luyện tập của học 
sinh 
- Hỏi ý kiến của học sinh về 
nội dung chưa rõ của bài 
học 
 

- Lắng nghe, 
tiếp thu, ghi nhớ 
 
- Phát biểu ý 
kiến đề xuất 

 



E Hướng dẫn tự rèn luyện.     03’ 

 Tài liệu tham khảo  Bài giảng thực hành máy xúc Trường CĐ CN-XD  

(Lưu hành nội bộ) 

 
III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Nội dung: .............................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
2. Hình thức tổ chức dạy học:  ................................................................................  
 .................................................................................................................................  
3. Phương pháp:  .....................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
4. Phương tiện và thời gian:  ...................................................................................  
 .................................................................................................................................  

 

 

HIỆU TRƯỞNG 
(Ký và đóng dấu) 

 
Ngày       tháng     năm 2020 

Giáo viên 
 

 
 
 

Ngô Trọng Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC XÚC TẢI ĐỔ LÊN XE Ô TÔ 
(Xúc tải ở vị trí xúc thấp hơn nền máy đứng) 

TT 

 
TÊN BƯỚC THAO TÁC 

THIẾT BỊ,  

 VẬT TƯ 
YÊU CẦU KỸ THUẬT HÌNH VẼ MINH HỌA 

1 
Lái máy vào vị 

trí làm việc 

- Di chuyển máy vào vị trí 
làm việc. - Máy xúc  

KOBELLCO-
SK120 

 

- Trục của máy song song với trục 
của đường đào 

 

- Dừng đỗ máy - Đúng vị trí, ổn định 
- Ra tay xúc, kiểm tra giới 
hạn không gian làm việc 

- Răng gầu xúc vượt qua giới hạn 
làm việc từ 0.2 – 0.3m 

2 

Hướng dẫn ô tô 
vào vị trí nhận 

tải 
 

- Đưa gầu xúc tới vị trí đã 
được xác định 

- Máy xúc  
KOBELLCO-

SK120 
- Ô tô VINAXUKI 

- Đủ kích thước và không gian để 
xe vào vị trí nhận tải 

 
 
 

 

- Phát tín hiệu cho ô tô lùi 
vào vị trí nhận tải 

- Đúng quy ước 

- Phát tín  hiệu xe ô tô 
dừng lại 

- Gầu nằm giữa thùng xe ô tô, đáy 
gầu cao hơn thành xe (0,3 – 0,5) m 

- Đưa gầu về vị trí lấy tải. - Thao tác linh hoạt, ổn định. 

3 

Xúc tải đổ lên ô 

tô 

 

- Xúc tải lần thứ nhất - Máy xúc  
KOBELLCO-

SK120 
- Ô tô VINAXUKI 

 
- Cắt lần lượt từng lớp, từ đường 
biên ngoài vào từ trên xuống  
- Gầu đầy tải 

 

+Nạp tải 

+ Vận chuyển tải 

- Không rung giật, rơi vãi tải, đáy 
gầu cao hơn thùng xe (0.2 - 0.4) m, 
- Dừng gầu đúng vị trí tâm dọc 
thùng xe 

 

+ Đổ tải lên xe 
- Đổ gọn 
- Phân phối tải đều thùng xe 

 



- Xúc tải cho đến khi đầy 
xe   

- Đủ tải, cân xe 

 

-  Báo hiệu xe đầy tải - Xe đủ khối lượng, cân tải 

- Thu, dọn khoang đào  

- Sạch, gọn 

   



CÁC SAI HỎNG THƯỜNG GẶP, NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH 

 

TT Các sai hỏng thường gặp Nguyên nhân Cách phòng tránh 

1 

Xe vào vị trí nhận tải chưa 
hợp lý 

     + Xe ô tô vào quá gần máy 

     + Xe ô tô đỗquá xa máy 

- Không đủ kích thước và không gian khi 
hướng dẫn xe vào vị trí: 

- Phát tín hiệu báo xe dừng quá sớm hoặc 
quá muộn 

- Ước lượng đủ kích thước và không gian 
khi hướng dẫn xe. 

- Quan sát, phát tín hiệu đúng thời điểm. 

2 Gầu va vào thành xe 
- Không kết hợp giữa quan sát với điều 
khiển các thao tác. 

- Chú ý quan sát, cẩn trọng khi điều khiển 
các thao tác 

3 Tải không cân xe 
- Không đổ tải đúng tâm dọc của thùng 
xe, đổ lệch về một bên   

Đổ đúng tâm dọc của thùng xe  

 

 

 

 



PHIẾU PHÂN CÔNG LUYỆN TẬP 
Tên bài:3    Xúc tải đổ lên đổ xe ô tô 
  3.1.  Xúc tải ở vị trí xúc thấp hơn nền máy  
 

Họ và tên SV:..........................................................Lớp:................... khóa............................. 

Giáo viên hướng dẫn:Ngô Trọng Bình 

Ngày thực hiện :        .....    /........    / ...... 

TT 

Số lượng 
xe thực 

hiện 
 

Số gầu đạt 
yêu cầu 

Số gầu 
không đạt 

Thời gian 
hoàn 
thành 

Học sinh tự 
đánh giá 

Nhận xét của 
giáo viên 

Lần 1 Xe thứ 1 

  

8 phút 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Lần 2 Xe thứ 2 

  

7 phút 

  

    

    

    

    

    

    

    

Lần 3 Xe thứ 3 

  

6 phút 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    



PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH 

Tên bài: 3    Xúc tải lên đổ xe ô tô 
    3.1.  Xúc tải ở vị trí xúc thấp hơn nền máy đứng 

I. Thông tin chung 
Họ và tên HS:.........................................................Lớp:...................khóa............ 

Giáo viên đánh giá  :    .................................................................. 

Ngày thực hiện :        .....    /........    / ......                Địa điểm .............................. 

II. Đánh giá 

TT 
Nội dung Tiêu chí Bằng chứng 

Đánh giá 

Đạt Không 
đạt 

1 
Kỹ thuật và 
chất lượng 
sản phẩm 

- Thực hiện đúng, đủ  trình tự  lái máy 

vào vị trí làm việc 

   

- Thực hiện hướng dẫn xe ô tô vào vị trí 

nhận tải. 

   

- Thực hiện đúng trình tự các thao tác 

xúc tải  lên ô tô. 

   

2 An toàn - Không làm rơi vãi tải trong quá trình 

xúc tải lên xe ô tô 

   

- Không xảy ra mất an toàn cho người khi 

và phương tiện 

   

III Thời gian - Đảm bảo thời gian qui định    

Thời gian định mức: 6 phút/ xe 

Chú ý: Kết quả thực hành không đạt khi 

       - Xảy ra mất an toàn cho người và phương tiện 

          - Thời gian thực hành vượt quá định mức trên 3 phút. 

Đánh giá chung:  Đạt    Không đạt 

Ngày……tháng……năm 2020



PHIẾU HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 
Tên bài:    Xúc tải  ở vị trí xúc thấp hơn nền máy đứng 

Họ và tên SV:..........................................................Lớp:................... khóa............................. 

Giảng viên hướng dẫn:Ngô Trọng BìnhNgày thực hiện: ............................................ 

TT TÊN BƯỚC THAO TÁC 
THIẾT BỊ, 
DỤNG CỤ, 

VẬT TƯ 
YÊU CẦU KỸ THUẬT 

1 Chuẩn bị phương tiện 
- Thực hiện các công việc bảo dưỡng 
đầu ca 

- Máy xúc, ô 
tô 

- Dụng cụ, 
vật tư 

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trước khi 
đưa máy vào hoạt động 

2 Khảo sát hiện trường 

- Thực tế hiện trường 

 
-  Hiện trường 

 

- Xác định vị trí máy làm việc 
 

- Hợp lý theo hiện trường. 

- Xác định vị trí ô tô vào nhận tải 
 

- Hợp lý theo hiện trường, đảm bảo 
an toàn 

- Xác định cấp đất - Xác định đúng cấp đất 

- Dọn mặt bằng  - Nền Bằng phẳng, ổn định 

3 
Kẻ kích thước khoang 
đào  

- Bản vẽ mặt bằng thi công  
- Thước mét 
- Dây, vôi 

 
 

- Đo kích thước Thực hiện đúng theo yêu cầu bản vẽ 

- Kẻ khoang đào - Đường bao thẳng, đúng kích thước. 



5 
Lái máy vào vị trí làm 

việc 

- Di chuyển máy vào vị trí làm việc. 
- Máy xúc  

KOBELLCO
-SK120 

 

- Trục của máy song song với trục 
của đường đào  

- Dừng đỗ máy - Đúng vị trí, ổn định 

- Ra tay xúc, kiểm tra giới hạn không 
gian làm việc 

- Răng gầu xúc vượt qua giới hạn 
làm việc từ 0.2 – 0.3m  

6 

Hướng dẫn ô tô vào vị trí 
nhận tải 

 

- Đưa gầu xúc tới vị trí đã được xác 
định 

- Máy xúc  
KOBELLCO

-SK120 

- Ô tô 
VINAXUKI 

- Máy xúc  
KOBELLCO

-SK120 

- Ô tô 
VINAXUKI 

- Đủ kích thước và không gian để xe 
vào vị trí nhận tải 

 

- Phát tín hiệu cho ô tô lùi vào vị trí 
nhận tải 

- Đúng quy ước 

- Phát tín  hiệu xe ô tô dừng lại - Gầu nằm giữa thùng xe ô tô, đáy 
gầu cao hơn thành xe (0,3 – 0,5) m 

- Đưa gầu về vị trí lấy tải. - Thao tác linh hoạt, ổn định. 

7 

Xúc tải đổ lên ô tô 

Xúc tải đổ lên ô tô 

 

- Xúc tải lần thứ nhất 

 

 

+ Nạp tải - Cắt lần lượt từng lớp, từ đường 
biên ngoài vào từ trên xuống   

- Gầu đầy tải 

+ Vận chuyển tải 
- Không rung giật, rơi vãi tải, đáy 
gầu cao hơn thùng xe (0.2 - 0.4) m, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dừng gầu đúng vị trí tâm dọc thùng 
xe 

- Thao tác đổ tải lên xe 
- Đổ gọn 

- Phân phối tải đều thùng xe 

-  Thực hiện báo hiệu xe đầy tải - Xe đủ khối lượng, cân tải 

- Thực hiện dọn khoang đào tiếp tục 
xúc lên xe tiếp theo 

- Thao tác dọn nhanh , êm dịu 


