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10MSP
PELARLIFT

Plattform

•  Operatörsplattform med självstängande dubbelgrind  
0,69 x 0,50 m (B x L) 

• Materialhylla 0,66 x 0,66 m (B x L), justerbar i höjd
• Transportdäck på chassit
• Manöverreglage med säkerhetslås (död mans grepp)
• Point & Go®, proportionell joystick för drift/styrning 
• Joystick för lyft och körning
• Justerbar höjningshastighet
• Fästöglor för surrning av maskin

Motor och transmission

• 4 st. förseglade underhållsfria AGM-batterier 6 V210 Ah 
• Automatisk femtimmars batteriladdare 
• Inbyggd diagnostik
• Automatiskt strömsparläge 
• Batteriladdningsindikator (på plattformen och basen) 
• Direktkopplad elektrisk tvåhjulsdrift
• Reduktionsnav med planetväxel 
• Avtrycksfria däck och länkhjul 
• Bromslossning 
• Avtrycksfria däck

Funktionsutrustning och tillbehör

• Underhållssnål anodiserad aluminiumpelare 
• Potthålsskydd (PHP) 
• Manuell sänkning
• Varning och lampindikering vid lutning 
• Huvudströmbrytare med nyckellås
• Timräknare
• Fästöglor för transport 
• Fickor för gaffeltruck 
• Signalhorn
• Blinkande orange varningsljus

Tillval

• Programmerbart fyrsiffrigt säkerhetslås 
• Rullningslarm 
• Bomkabelguide
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SECTION 3 - MACHINE OPERATION
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Figure 3-17. 10MSP Decal Installation Chart - (S ee Table 3-4 (ANSI) and (CE) for Specification)

10MSP
PELARLIFT

JLG is continually researching and developing products and reserves the right to make modifications without prior notice. All data in this document is indicative.
Certain options or country standards will increase weight. Specifications may change to meet country standards or with the addition of optional equipment.

JLG Industries, Inc. is a 
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equipment and 
complementary services  
and attachments. 
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Customers throughout 
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from a network of dedicated 

sales and service operations 

designed to deliver the  

highest levels of support. 
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www.jlgeurope.com

Arbetshöjd 5,05 m

Plattformshöjd 3,05 m

Plattformens maxlast 160 kg

Kapacitet Lasthylla 115 kg

Materialkorg 115 kg

Plattformens yttermått (B x L) - med grind 0,69 m x 0,50 m

Lasthyllans mått (B x L) 0,66 m x 0,66 m

Maskinens höjd  – transportläge 1,45 m

Maskinens bredd – transportläge  2 0,83 m

Maskinens längd  1,56 m

Instegshöjd 0,35 m

Lasthyllans lägsta höjd – transportläge 0,86 m

Lasthyllans högsta höjd – transportläge 1,32 m

Lasthyllans högsta höjd  - upphöjd 4,04 m

Körhastighet  - Lägsta 5,4 km/h

Körhastighet  - Högsta 0,8 km/h

Avstånd mellan plattform och vägg  - framifrån 0,00 m

Avstånd mellan plattform och vägg - från sidorna 0,00 m

Maskinens vikt 1 555 kg

Maximalt marktryck främre hjulen 11,70 kg/cm2

Maximalt marktryck bakre hjulen 6,70 kg/cm2

Svängradie Noll

Backtagningsförmåga 15%

Hjuldiameter - framhjul 0,32 m

Hjuldiameter - bakhjul 0,20 m

Batteri Dubbeltätat 210 A/hr AGM (x 4)

Batteriladdare 25 Amp Automatisk

Drivsystem Direktel

1  Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.
2  Utan gummilister bredd: 0.75 m


