
APLICATIVO AUGMENTED REALITY

Aumenta a segurança, a produtividade e a eficiência no local de trabalho

O aplicativo Augmented Reality da JLG pode ser baixado da App Store® ou Google Play® store. App Store e iPhone são marcas registradas da Apple Inc. Google Play é uma marca registrada da Google LLC.

O aplicativo Augmented Reality (AR) da JLG utiliza visualização de próxima 
geração para possibilitar mais rapidez e precisão no planejamento de 
projetos e no gerenciamento de equipamentos no local. Com um conjunto 
de ferramentas como a visualização da máquina e acessórios, visualizador 
de controles virtuais e assistente de inspeção visual, o aplicativo AR oferece 
uma solução holística para que seu dia de trabalho transcorra com mais 
tranquilidade.

• Reduza custos e economize tempo com a seleção correta da 
máquina e do acessório para o trabalho a ser realizado.

• Operação aprimorada da máquina com as informações 
traduzidas que os operadores precisam no local de trabalho.

• Serviço aprimorado na máquina com ferramentas de 
inspeção melhoradas pela realidade aumentada.

• Navegue em máquinas e cargas virtuais no local de trabalho 
para confirmar equipamentos e recursos corretos.

Diminua seu custo total de propriedade com um conjunto de ferramentas 
projetadas para os profissionais da construção e locais de trabalho reais.

MÓDULOS

VISUALIZAÇÃO DA MÁQUINA:

• Escolha com confiança a máquina mais adequada ao seu projeto testando praticamente 
todos os equipamentos de seu local de trabalho.

• Reduza a probabilidade de alugar ou comprar a máquina incorreta, impedindo assim 
tempos inativos causados por trocas ou correções. 

• Use a visualização da máquina como uma ferramenta útil para atender aos requisitos 
ANSI para um programa de uso seguro, garantindo que você tenha os equipamentos 
mais práticos para o trabalho.

• Visualização da máquina disponível para mais de 40 modelos diferentes de 
plataformas de lanças, tesouras e acesso a baixas alturas.

Solução de problemas reais do local de trabalho com Augmented Reality

VISUALIZAÇÃO DO KIT DE ACESSÓRIOS:

• Experimente acessórios virtualmente para ver como eles se encaixam no equipamento 
para tomar melhores decisões de locação ou compra. 

• Entenda os requisitos de tamanho e espaço para o armazenamento de recursos 
opcionais para a seleção do kit com confiança.

• Maximize tempo e dinheiro garantindo que você use as ferramentas mais eficientes 
disponíveis para o trabalho.

• Visualização do kit disponível para mais de 45 kits diferentes plataformas de lança e 
tesoura, e para a maioria dos acessórios de manipuladores telescópicos.

Em breve: Manipuladores Telescópicos,Plataformas de Lanças Ultra e Lança de Reboque
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O aplicativo Augmented Reality da JLG™ pode ser baixado da App Store® ou Google Play® store. 
App Store e iPhone são marcas registradas da Apple Inc. Google Play é uma marca registrada da 
Google LLC. A disponibilidade do aplicativo depende da disponibilidade do iOS e Google Play. 
A disponibilidade dos idiomas se baseia no que está disponível através da App Store e Google 
Play. Compatível com a maioria dos iPhones/celulares Android e iPads mais novos (5ª geração 
e Pros).

ORIENTAÇÕES OPERACIONAIS:

• Familiarize os operadores com os controles da máquina virtual que podem ser 
personalizados em idiomas nativos.

• Reveja as explicações da função de controle que permitem que os operadores fiquem 
mais seguros e mais confiantes.

• Sobreposições digitais disponíveis em 20 idiomas.

• Orientações operacionais disponíveis para os modelos E300 AJ/AJP, E400 A/AJP, E450 
A/AJ, E600J/JP, M600J/JP, M450AJ, H340AJ, 340AJ, 400S/SC, 450A/AJ, 460SJ/SJC, 520AJ, 
600A/SJ, 600S/SC, 660SJ/SJC, H800AJ, 740AJ, 800A/AJ, 800S, 860SJ, 680S, 810SJ, 1100SB, 
1200SJP, 1250AJP, 1350SJP, 1500SJ, 1500AJP, 1850SJ. Em breve: Lanças de Reboque e Esteiras Compactas

MÓDULOS Continuação

VISUALIZADOR DE ADESIVOS:

• Entenda os adesivos de segurança e operação nos idiomas nativos para promover o uso 
correto da máquina.

• Compreenda os símbolos ISO com acesso digital a explicações de seus significados.

• Adesivos visíveis em 20 idiomas.

ASSISTÊNCIA DE INSPEÇÃO:

• Organize detalhes da inspeção, como fotos e notas em um local centralizado. 

• Siga um processo padronizado para garantir que nenhuma etapa seja esquecida. 

• Elimine a necessidade de registros em papel.

PARA BAIXAR: Basta acessar a App Store® ou GooglePlay® Store e procurar Augmented Reality (realidad aumentada) da JLG.

Ao visualizar este aplicativo, você está aceitando a responsabilidade pela operação segura e adequada da sua 
máquina e pelo cumprimento de todas as leis e regulamentos aplicáveis ao uso adequado do equipamento. Você não 
deve operar nenhuma máquina até ter lido e compreendido o Manual de operação e segurança e quaisquer outros 
manuais, bem como ter concluído o treinamento sob a supervisão de um operador experiente e qualificado. Este 
aplicativo NÃO se destina a substituir os manuais necessários das máquinas.


