JLG® - ACIONAMENTO ELÉTRICO
Plataformas de Trabalho Aéreo

PLATAFORMAS DE TRABALHO AÉREO JLG®

REACHING OUT
Atualmente, mais pessoas estão procurando equipamentos
ambientalmente corretos. Mais municípios estão demandando
prédios "verdes" para novas construções ou reformas. A linha
de plataformas de trabalho aéreo com acionamento elétrico da
JLG® são as máquinas "verdes" da indústria de elevação.
As plataformas de trabalho aéreo com acionamento elétrico
da JLG oferecem maiores tempos operacionais, um número
menor de paradas e maior produtividade. O deslocamento
elétrico com alto aproveitamento de energia aumenta sua
produtividade com os maiores ciclos de trabalho da indústria.
Estas máquinas são especialmente desenhadas para que
você tenha menos manutenções programadas, uma área
de trabalho mais silenciosa, menor dependência de óleos
hidráulicos e emissão zero.
Do início ao final do trabalho, de 3,66 m a 18,29 m, plataformas
tesoura, plataformas de lança até plataformas de mastro, a
JLG tem a plataforma elétrica que atende suas necessidades e
mantém seu trabalho "verde".

TRABALHANDO POR MAIS
TEMPO COM MENOS EMISSÕES
“Com as máquinas da JLG, posso fazer meu
trabalho mais rápido e com menor impacto ao
meio ambiente.”

QUANDO A PRODUTIVIDADE
PRECISA DE UM IMPULSO

E
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JLG® Série ES
TESOURAS ELÉTRICAS

PRONTAS PARA FAZER HORA EXTRA
Usufrua dos benefícios de menores tempos de recarga e maiores
tempos de operação com as Tesouras Série ES. Você pode
trabalhar por mais tempo, realizando mais a cada dia. E os kits
opcionais de acessórios para aplicações específicas melhoram a
produtividade.
Com apenas duas mangueiras e quatro conexões, você trabalha
com uma máquina mais limpa que diminui a necessidade de
manutenções programadas e reduz a chance de vazamentos.
Até 1.000 lb de capacidade, controles proporcionais para
operação mais fácil e kits de acessórios opcionais proporcionam
exatamente o que você precisa para executar o trabalho.

“Fico sempre impressionado com
quanto tempo temos de operação
antes de ter que recarregar.”
DUPLA CAPACIDADE
As 2630ES e 3246ES oferecem dupla
capacidade. A capacidade restrita na
2630ES é de 227 kg e a irrestrita é
de 363 kg. A 3246ES apresenta
317 kg de capacidade restrita e
454 kg de irrestrita.

PLATAFORMAS ESTREITAS OU LARGAS
As 1930ES, 2030ES e 2630ES
apresentam plataformas estreitas
de 76,2 cm para acesso por portas
standard. As 2646ES e 3246ES oferecem
uma plataforma de 116,8 cm para mais
ferramentas de trabalho ou suprimentos.

SÉRIE ES
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Maior Tempo de Operação

Operação com Uma Mão

Numa única recarga, o
deslocamento elétrico
proporciona mais que o dobro
de vida da bateria das máquinas
com deslocamento hidráulico.

Controle de deslocamento
e elevação totalmente
proporcional é mais suave e
eficiente.

JLG® Série RS
TESOURAS ELÉTRICAS

ELEVANDO SEU TEMPO OPERACIONAL
De construções comerciais a hospitais, escolas e aplicações
de manutenção de instalações, a Série RS pode ser utilizada
virtualmente em qualquer lugar onde houver trabalho a ser feito.
Disponível em dois modelos, a 1932RS/6RS apresenta até 5,79 m
de altura da plataforma e 227 kg de capacidade e a 3248RS/10RS
oferece até 9,75 m de altura da plataforma e 320 kg de capacidade.
A robustez da Série RS torna estas máquinas extremamente
confiáveis. E seus ciclos de trabalho líderes da indústria
proporcionam a vantagem de maiores tempos operacionais.
A Série RS oferece o valor que você precisa sem sacrificar em
desempenho e qualidade.

BAIXO CUSTO DE PROPRIEDADE
Sem peças móveis para reparar ou substituir no sistema de proteção
passiva antiburacos; pontos de vazamento são minimizados com um
desenho que inclui 4 mangueiras hidráulicas.

EXTREMAMENTE MÓVEIS
Controles de operação
inovadores, similares
aos da Série ES, e
dimensões compactas
permitem passar por
portas.

3248RS/10RS

1932RS/6RS

SÉRIE RS
Rampa Máxima de 25%

Tela MDI Embarcada

Ambos os modelos possuem
a habilidade de subida para
transporte sem assistência.

O Indicador Multifunção
Digital simplifica a avaliação
da bateria e o diagnóstico
de falhas.
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JLG® Série LE
TESOURAS ELÉTRICAS DE GRANDE PORTE

EXCELENTE PERFORMANCE, COM
OU SEM PAVIMENTO
Trabalhe sobre uma diversidade de terrenos em ambientes
fechados ou abertos, sem ruído e gases de exaustão, graças
à operação silenciosa e emissão zero da Série LE. Com o eixo
oscilante standard, 35% de rampa máxima, pneus reforçados
para todo-terreno e a disponibilidade de tração nas 4-rodas,
você poderá sair do pavimento para a lama com as plataformas
tesoura da Série LE.
Há quatro modelos disponíveis que trabalham com alturas de
até 14 m a uma capacidade máxima da plataforma de 454 kg.
Todos os modelos passam por portas duplas standard para
entrar e sair das áreas de trabalho.
O eficiente sistema de deslocamento elétrico direto gera
a força necessária para os trabalhos desafiadores; e você
conta com o dobro dos ciclos de trabalho que outras
plataformas tesoura com as baterias de ciclo profundo. Além
disso, os modelos M oferecem a característica de serem
Multipropulsados, os quais possuem um gerador diesel a bordo
com menor consumo de combustível para custos reduzidos.

SÉRIE LE
Mobilidade em Terrenos sem
Pavimento
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Controle de tração automático em
período integral e um eixo oscilante
aumentam a produtividade em
terrenos sem pavimento.

Extensão da Plataforma
Uma característica standard, a
extensão da plataforma oferece
113 kg de capacidade.

JLG® Série 1230ES
PL ATAFORMAS DE MASTRO VERTICAL

COMPACTA. POTENTE. PRODUTIVA.
A plataforma de mastro ultra compacta 1230ES é estreita o
suficiente para caber em um elevador de carga e leve o bastante
para ser usada sobre pisos sensíveis. Seu raio de giro de 12,7 cm
navega por áreas de trabalho apertadas, enquanto que suas
rodas de aço para serviços pesados, com borracha não-marcante,
permitem um deslocamento mais macio.
Carregada e pronta para trabalhar, o deslocamento elétrico
super eficiente aumenta seu tempo sem paradas, elevando sua
produtividade. Com 227 kg de capacidade, a 1230ES tem a força para
transportar você e seus suprimentos, mesmo na altura máxima.
Sem correntes, cabos ou roldanas para lubrificar ou ajustar no
mastro significa que você tem menos necessidade de manutenção
e menores custos operacionais. Além disso, a 1230ES ajuda a
manter seu ambiente de trabalho
limpo; apenas com quatro
mangueiras, você reduz muito
a chance de vazamentos
hidráulicos.

PORTÃO VAIVÉM
Portão com giro tipo
vaivém para facilitar entrada
e saída.

98% MAIS LIMPA
Menos mangueiras e conexões
significam menor potencial para
pontos de vazamento.

SÉRIE 1230ES
Bandeja de Ferramentas

Facilidade de Manutenção

A estação de trabalho
inclui uma bandeja para
ferramentas e parafusos,
tomada 110V AC e controle de
operação de uma mão.

Inteiramente em aço, as portas articuladas
da bateria possuem dobradiças reforçadas.
Desenho robusto e mastro forte de 3,65 m
proporcionam durabilidade.
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J L G ® S é r i e To u c a n ®
PL ATAFORMAS DE MASTRO COMBINADO

COLOCA O DIFÍCIL DE ALCANÇAR
AO ALCANCE
Com a plataforma Toucan® de mastro vertical da JLG, você
pode encarar de frente seus desafios em alturas. Trabalhe
acima, por cima e ao redor de linhas de montagem, prateleiras,
dutos e partições de forma mais fácil e sem interferências. O
posicionamento é mais fácil com mastro rotacionável de 360º,
até 10,05 m de altura de elevação e mais de 4,27 m de alcance
do jib. Com sua capacidade de 227 kg e deslocamento elétrico de
longa duração ambientalmente correto, a Toucan ajudará você a
melhorar a produtividade a cada hora, ano após ano.

FEITA PARA RESOLVER SEUS DESAFIOS EM INSTALAÇÕES
Manutenção fabril, reorganização e mudanças de layout,
estocagem, inspeções e reformas, empreitadas em geral — você
pode contar com a Série Toucan para ajudar a manter a
produção sem paradas.

TÃO VERSÁTIL QUANTO SUAS NECESSIDADES
Com pneus de borracha espessa não-marcante, energia elétrica
limpa e eficiente e 25% de rampa máxima, você está melhor
equipado do que nunca para superar seus desafios de acesso.
Controles proporcionais suaves, um chassi estreito e maior
alcance horizontal são apenas algumas das características que
vêm standard e ajudam você a terminar o trabalho com maior
velocidade e eficiência.

SÉRIE TOUCAN®

6

Trabalho Mais Limpo

Maior Acesso

Pneus de borracha espessa nãomarcante deixam os pisos da
instalação intactos.

Dimensões compactas para
entrar em áreas de difícil acesso.

JLG® Séries E300, E400 & E450
PL ATAFORMAS DE L ANÇA ARTICUL ADA

DOBRE A ESQUINA DA
PRODUTIVIDADE
As plataformas de lança Série E são ambientalmente corretas
com o melhor desempenho da indústria. Você pode escolher
entre três alturas de plataforma e larguras de chassi — todas
com 500 lb de capacidade da plataforma — que melhor
atendam seu ambiente de trabalho.
A exclusiva opção da lança articulada JibPLUS® tem abrangência
de movimento de 180° de um lado ao outro, oferecendo um
alcance ainda maior a áreas difíceis de acessar.

DESEMPENHO DIA E NOITE
A Série E vai mantê-lo trabalhando por mais tempo que os
concorrentes, com os melhores ciclos de trabalho da indústria.
A opção Multipropulsada proporciona operação dia e noite
e recarga da bateria mais rápida com o Sistema de Recarga
Automático QuikCharge GenSet.

MANOBRABILIDADE. ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.
Com o controle automático
de tração, ambas as rodas
de deslocamento
trabalham independentemente para
melhor tração sobre
superfícies irregulares.

SÉRIES ELÉTRICAS
Lança JibPLUS® Opcional

Estreita

Ganhe mais alcance com
abrangência de 180 graus de
movimento de um lado ao outro.

Faça mais com maior
manobrabilidade em
espaços confinados.
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JLG® Série E600
PL ATAFORMAS DE L ANÇA ARTICUL ADA

MÁQUINA DE 60 PÉS, LIMPA E
"VERDE"
A Série E600 oferece o máximo em altura em uma plataforma
de lança elétrica e mais de 13,10 m de alcance horizontal. Com
quatro configurações, você pode escolher entre elétrica ou
multipropulsada, jib standard ou jib horizontalmente pivotado
com JibPLUS.®
Um baixo peso bruto veicular de 6.804 kg (15.000 lb) e pneus
todo-terreno não-marcantes permitem que você trabalhe em
áreas com ou sem pavimento, sem hesitar. Com o Controle

Se o seu trabalho inclui aplicações industriais, manutenção,

Automático de Tração, tração nas 4-rodas opcional e eixo

construção ou qualquer trabalho correlato, a Série E600 pode

oscilante standard, você não vai se intimidar para deslocar-se em

fazê-lo com emissão zero e baixos níveis de ruído.

terrenos irregulares.

SÉRIE E600
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Tração nas 4-Rodas Opcional

Ambientalmente Correta

Supere os terrenos difíceis no
canteiro de obras.

Sistema de acionamento elétrico
torna possível emissão zero.

JLG® Série Compacta de Esteiras
PL ATAFORMAS DE L ANÇA ARTICUL ADA

ALCANCE O QUE AS
OUTRAS NÃO CONSEGUEM
Agora você pode ir a mais locais no canteiro de obras, graças ao
baixo peso e às esteiras de borracha das plataformas de Lança
Compactas de Esteira da JLG®. Disponíveis em três modelos com
alturas de trabalho de 13,71 m a 22,86 m, as lanças compactas de
esteira apresentam um carro de esteiras que sobe degraus e um
chassi estreito para acesso através de portões, corredores, portas
standard e prédios públicos. Seu baixo peso e desenho compacto
permitem menor carga sobre o solo e facilitam o transporte.

Aumente sua produtividade com alturas de elevação de 39 a 70 pés.

Você também obtém a vantagem do primeiro sistema de
energia ambientalmente correto do mercado nestas
máquinas - elas são equipadas com um inovador
sistema elétrico opcional de Lítio-Íon que gera emissão zero e
proporciona maiores tempos operacionais, de forma que a lança
compacta de esteiras funcione de forma limpa e "verde".

SÉRIE COMPACTA DE ESTEIRAS
Painel de Controle
Aperfeiçoado
Controles fáceis para o operador
contam com nivelamento de
estabilizadores de um toque e
tela interativa na plataforma.

Fácil de Transportar
Cabe em um reboque ou
caminhão-prancha (leve, boa
rampa máxima, compacta).
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J L G ® S é r i e To w - P r o ®
PL ATAFORMAS DE L ANÇA ARTICUL ADA

TOW-PRO VAI ONDE VOCÊ FOR
®

A Série Tow-Pro® permite que você encare os mesmos trabalhos
que as outras plataformas de lança elétricas da JLG®, mas com a
opção de ser mais fácil de transportar. Você ainda pode escolher
24V DC elétrico ou um motor a gás. E com o engate combinado
standard, velocidade de rebocamento líder na indústria de
65 mph e estabilizadores hidráulicos autonivelantes, você
pode estar com a Tow-Pro no canteiro de obras e pronta para
trabalhar em um instante.
Linhas de ar e água standard até a plataforma permitem você

ACESSO FÁCIL

encarar uma variedade de trabalhos, incluindo manutenção

O jib articulado da T500J coloca você
nos pontos mais difíceis de alcançar.

residencial, construção, lavagens pressurizadas, podas de
árvores, pinturas externas e serviços de manutenção, de forma
ainda mais fácil. Dois modelos oferecem alturas de plataforma
de 10,67 ou 15,24 m e ambos oferecem 227 kg de capacidade
para você e suas ferramentas.

GERADOR OPCIONAL
Uma bandeja para acessórios acomoda
um gerador, um compressor de ar ou uma
lavadora de pressão.

SÉRIE TOW-PRO
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Controles Inovadores

Fácil de Transportar

Controle da plataforma removível
proporciona posicionamento da
lança mais rápido e eficiente com
operação de uma mão para todas as
funções da lança.

Um engate combinado standard
e acoplador de altura ajustável
tornam a Tow-Pro fácil de
rebocar na maioria dos veículos.

Ground Support JLG®

COLOCANDO SEU TRABALHO ACIMA DE TUDO
O Ground Support JLG® faz tudo pensando em você. Sua produtividade. Sua lucratividade. Seu tempo
operacional. Da compra de seu primeiro equipamento diretamente para o treinamento, as peças e a
manutenção que acompanham.
■■ Serviço

de Atendimento ao Cliente

Você pode ter certeza que estaremos fazendo tudo para ajudá-lo.
Pense na JLG como sendo seu completo time de suporte particular.
Fazemos acontecer. Ponto final.
■■ S oluções

Financeiras

Maximizar seus lucros. Preservar seu fluxo de caixa. Deixe que nossos
especialistas financeiros ajudem a escolher um programa feito
especificamente para suas necessidades.
■■ Peças

Sobressalentes

■■ Treinamento

Conhecer seu equipamento de “trás para frente” resulta em maior
produtividade no trabalho. Nossos cursos e instrutores disponibilizam o conhecimento que você precisa para operar o equipamento
com sucesso.
■■ Centros

de Serviço

Suas necessidades. Sua disponibilidade. A JLG existe para atender a
todas as suas necessidades: orientações, treinamentos, peças com
entrega no mesmo dia e muito mais. Estamos aqui para apoiá-lo.

Mantenha seu equipamento funcionando com desempenho máximo
com peças de reposição genuínas, acessórios, opcionais e peças
competitivas, tudo isso de uma única fonte — JLG.
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JLG® Série Workstation in the Sky®
ACESSÓRIOS

Os kits opcionais dos acessórios Workstation in the
Sky® são desenhados para necessidades específicas
de eletricistas, encanadores, empreiteiros e
profissionais de manutenção de instalações.
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JLG® Série Workstation in the Sky®
ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS QUE ESTENDEM
A VERSATILIDADE DE SUA
PLATAFORMA TESOURA
Os kits de acessórios Workstation in the Sky® são desenhados
para manter suas ferramentas e suprimentos ao alcance de suas
mãos. Escolha dentre kits que oferecem uma estação de trabalho
removível que otimize o espaço da plataforma com compartimentos
para ferramentas, tais como serra vaivém, furadeira, serra circular,
recarregador de bateria e compartimentos de 15,24 cm x 15,24 cm

ACESSÓRIOS SÉRIE ES
1930ES

2030ES

2630ES

2646ES

3246ES

Kit Eletricista

N/A

N/A

N/A

•

•

Kit Encanador

N/A

N/A

N/A

•

•

Kit Fabril

N/A

N/A

N/A

•

•

Estação de Trab. s/ Plugue 12V

•

•

•

•

•

Estação de Trab. c/ Plugue 12V

•

•

•

•

•

N/A

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Porta-Tubos

N/A

•

•

•

•

Morça

N/A

N/A

N/A

•

•

•

•

•

•

•

Porta-Painel
Quik Welder® Miller®

Porta-Cabos

para componentes. Além disso, uma bandeja retrátil é inclusa para
fornecer uma superfície de trabalho plana próximo à parte superior
do guarda-corpo.

KIT ENCANADOR
Porta-tubos aprovado pela fábrica proporciona uma retenção
positiva de materiais para encanadores, enquanto que, por
estar fora da plataforma, ajuda a prevenir danos ao guardacorpo e otimiza espaço.

KIT ELETRICISTA
Para aplicações de eletricistas que necessitem de ferramentas
com baterias, a estação de trabalho da JLG® mantém suas
ferramentas ao seu alcance e fora do piso da plataforma. Uma
bancada de trabalho recolhível e compartimentos moldados
proporcionam fácil acondicionamento, enquanto deixam a
área de trabalho livre para realizar o trabalho. Um portacabos suporta seis carretéis de fios de 152 m para aumentar a
velocidade ao esticar os fios e evitar o atrito associado com os
porta-cabos de solo.

KIT DE MANUTENÇÃO FABRIL
O Kit de Manutenção Fabril combina elementos populares
dos kits Eletricista e Encanador para ajudar os profissionais
de manutenção fabril a realizar tarefas, desde reparos gerais
até instalações elétricas e mecânicas. Além disso, um pequeno
soldador acionado pelas baterias da máquina vem incluso para
reparos leves.
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1930ES

2030ES

2630ES

2646ES

3246ES

5,72 m (18 pés 9 pol)

6,10 m (20 pés)

7,77 m (25 pés 6 pol)

7,92 m (26 pés)

9,68 m (31 pés 9 pol)

227 kg (500 lb)

363 kg (800 lb)

227/363 kg (500/800 lb)

454 kg (1.000 lb)

318/454 kg (700/1.000 lb)

Plataformas Tesoura Elétricas Série ES
Altura da Plataforma
Capacidade da Plataforma
Tamanho da Plataforma
Largura Total
Peso

Principais
Características
■■ Melhor desempenho

no trabalho—Ciclos
duplos de trabalho
para períodos mais
longos de operação,
pequeno raio de giro
para manobrabilidade
e posicionamento e
design robusto.

■■ Modelos para

corredores estreitos
—Acesse de forma
eficiente as áreas
difíceis de alcançar para
projetos de manutenção
mais produtivos.

■■ Novos e revolucionários

Trem de Força

0,76x1,87m (30x73,5 pol) 0,76x2,3 m (30x90,5 pol) 0,76x2,3 m (30x90,5 pol) 1,12x2,5 m (44x98,5 pol) 1,12x2,5 m (44x98,5 pol)
76 cm (30 pol)

76 cm (30 pol)

76 cm (30 pol)

1,17 m (46 pol)

1,17 m (46 pol)

1.247 kg (2.750 lb)

1.700 kg (3.750 lb)

2.155 kg (4.750 lb)

2.163 kg (4.770 lb)

2.168 kg (4.780 lb)

4 x 6V
220 amp-hr

4 x 6V
220 amp-hr

4 x 6V
220 amp-hr

4 x 6V
220 amp-hr

4 x 6V
220 amp-hr

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Opcionais Disponíveis
Inversor/Recarreg. AC—1.000 Watt
Luz Âmbar de Alerta Intermitente
Portão Acionado por Mola
Baterias de 245 Amp-Hora
Baterias AGM
Olhais de Içamento
Classificação UL® EE
Acolchoamento da Plataforma
Acolchoam. da Plataforma com
Interruptores de Proximidade
Linha de Ar de 1/2 pol até a Plataf.
Nite Bright

opcionais e acessórios
Workstation in the Sky®.

1932RS/6RS

3248RS/10RS

1230ES

Plataformas Tesoura Elétricas Série RS
Altura da Plataforma
Capacidade da Plataforma
Tamanho da Plataforma
Largura Total
Peso
Trem de Força

Plataforma Elétrica de Mastro 1230ES

5,8 m (19 pés)

9,75 m (32 pés)

3,66 m (12 pés)
227 kg (500 lb)

227 kg (500 lb)

320 kg (705 lb)

Capacidade da Plataforma

1,08 m x 2,15 m
(42,5 x 84,7 pol)

Tamanho da Plataforma

0,812 m (32 pol)

1,22 m (48 pol)

Largura Total

1.565 kg (3.450 lb)

2.744 kg (6.050 lb)

4 x 6V
220 amp-hr

4 x 6V
220 amp-hr

•

•
•

0,68 x 1,25 m (27 x 49,5 pol)

Peso

76 cm (30 pol)
790 kg (1.740 lb)

Trem de Força

4 x 6V
220 amp-hr

Opcionais Disponíveis
Inversor/Recarreg. AC—1.000 Watt
Luz Âmbar de Alerta Intermitente

Principais Características

Principais Características

■■ Maior tempo de operação com os maiores ciclos

■■ Desenho do mastro elevatório dispensa

de trabalho da indústria similares aos da Série ES.

■■ Proteção passiva antiburacos elimina todas as

peças móveis associadas a um sistema de proteção
ativo, reduzindo a necessidade de reparos ou
substituições.

■■ Ambos os modelos são capazes de subirem para

transporte sem ajuda e superar aclives de até 25%.
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Altura da Plataforma

1,82 m x 0,68 m
(6 pés x 2 pés 3 pol)

Opcionais Disponíveis
Luz Âmbar de Alerta Intermitente
Porta-Tubos

ES

1230

•
•

necessidade de manutenção — Sem correntes,
cabos ou roldanas para lubrificar ou ajustar.

■■ Apenas quatro mangueiras hidráulicas —

Menor manutenção, minimiza potencial de
vazamento.

■■ Dimensões compactas e baixo PBV —

Cabe na maioria dos elevadores.

Para especificações completas, visite www.jlg.com
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3369LE

M3369LE

4069LE

M4069LE

Plataformas Tesoura Elétricas Grandes Série LE
Altura da Plataforma

10,06 m (33 pés)

10,06 m (33 pés)

12,19 m (40 pés)

12,19 m (40 pés)

Capacidade da Plataforma

454 kg (1.000 lb)

454 kg (1.000 lb)

363 kg (800 lb)

363 kg (800 lb)

1,65 x 2,92 m
(65 x 115 pol)

1,65 x 2,92 m
(65 x 115 pol)

1,65 x 2,92 m
(65 x 115 pol)

1,65 x 2,92 m
(65 x 115 pol)

Largura Total

1,75 m (5 pés 9 pol)

1,75 m (5 pés 9 pol)

1,75 m (5 pés 9 pol)

1,75 m (5 pés 9 pol)

Peso

4.247 kg (9.760 lb)

4.563 kg (10.060 lb)

4.790 kg (10.560 lb)

4.926 kg (10.860 lb)

Trem de Força

8 x 6V 370 amp-hr

8 x 6V 370 amp-hr

8 x 6V 370 amp-hr

8 x 6V 370 amp-hr

Principais Características

45 amp Diesel Kubota

■■ O dobro dos ciclos de trabalho

Tamanho da Plataforma

Conjunto Gerador — modelos M

45 amp Diesel Kubota

Opcionais Disponíveis
Kit de Força Inversor 110V-AC
Luz Âmbar de Alerta Intermitente
Macacos Hidráulicos de Nivelamento
Luzes de Trabalho na Plataforma
Portão de Acesso Autofechante
Pneus p/ Areia/Grama Preench. Espuma
Linha de Ar de 1/2 pol até a Plataf.
Acolchoam. p/ Parte Sup. do Guarda-Corpo
Acolchoam. p/ Deck e Guarda-Corpo
Óleo Hidráulico Biodegradável

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

■■ Desempenho superior em áreas sem

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

T350

T500J

Altura da Plataforma

10,67 m (35 pés)

15,24 m (50 pés)

Capacidade da Plataforma

227 kg (500 lb)

227 kg (500 lb)

Alcance Horizontal

6,14 m (20 pés 2 pol)

9,6 m (31 pés 6 pol)

Largura Total

1,44 m (4 pés 9 pol)

1,7 m (5 pés 7 pol)

1.542 kg (3.400 lb)

2.177 kg (4.800 lb)

24V DC, 4 x 6V
220 amp-hr

24V DC, 4 x 6V
220 amp-hr

Plataformas de Lança Rebocáveis

Peso
Trem de Força—Elétrico
Motor a Gasolina—Opcional

Honda GX 270

Honda GX 270

Para especificações completas, visite www.jlg.com

pavimento — Sistema de controle de
tração automático tempo integral, eixo
oscilante standard e pneus todo-terreno.

■■ Opcionais poderosos — QuikCharge

GenSet e tração nas 4-rodas.

■■ Guarda-corpo dobrável.

Principais Características
■■ Modelos de 10,4 m (35 pés) e 15,2 m (50 pés).
■■ Estabilizadores autonivelantes para

preparação mais rápida e fácil.

Opcionais Disponíveis
Rotacionador da Plataforma
Gancho p/ Materiais—capacidade 500 lb
Bandeja p/ Vidros/Painéis Montada na Plataforma
Sapatas dos Estabilizadores Não-Marcantes
Estepe Completo—Tamanho Original
Luz Âmbar de Alerta Intermitente
Olhais de Içamento
Gerador 2.500 Watt

que as plataformas tesoura
elétricas concorrentes.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

■■ 24V DC elétrico ou motor a gasolina.
■■ Controles da plataforma com operação a

uma mão das funções da lança.

■■ Bandeja para Acessórios acomoda gerador,

compressor de ar ou pressurizador de água
provido pelo cliente.

■■ Linhas de ar e água standard até a

plataforma.

■■ Opção de Deslocamento e Preparação a

partir da plataforma.
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E300AJ

Plataformas de Lança Elétricas Série E300
Altura da Plataforma

9,19 m (30 pés 2 pol) 8,96 m (29 pés 5 pol)

Capacidade da Plataforma

227 kg (500 lb)

227 kg (500 lb)

Alcance Horizontal

6,17 m (20 pés 3 pol)

6,14 m (20 pés 1 pol)

Altura Para Cima e Por Cima

4,01 m (13 pés 2 pol)

4,01 m (13 pés 2 pol)

1,22 m (48 pol)

1,22 m (48 pol)

6.831 kg (15.060 lb)

6.985 kg (15.400 lb)

48V DC 8 x 6V
305 amp-hr

48V DC 8 x 6V
305 amp-hr

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

E400A Narrow
M400A Narrow

E400AJP
M400AJP

E400AJP Narrow
M400AJP Narrow

Altura da Plataforma

12,19 m (40 pés)

12,19 m (40 pés)

12,19 m (40 pés)

Capacidade da Plataforma

227 kg (500 lb)

227 kg (500 lb)

227 kg (500 lb)

Alcance Horizontal

6,45 m (21 pés 2 pol)

6,83 m (22 pés 5 pol)

6,83 m (22 pés 5 pol)

Principais Características

Altura Para Cima e Por Cima

6,55 m (21 pés 6 pol)

6,55 m (21 pés 6 pol)

6,55 m (21 pés 6 pol)

■■ Modelos com JibPLUS permitem acesso dentro

Largura Total

1,50 m (4 pés 11 pol)

1,75 m (5 pés 9 pol)

1,50 m (4 pés 11 pol)

■■ Modelo de chassi estreito de 1,50 m para

Peso— Modelos M, adicione 136 kg (300 lb)

5.942 kg (13.100 lb)

6.214 kg (13.700 lb)

6.759 kg (14.900 lb)

48V DC 8 x 6V
370 amp-hr
45 amp Kubota

48V DC 8 x 6V
370 amp-hr
45 amp Kubota

48V DC 8 x 6V
370 amp-hr
45 amp Kubota

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

E450A

M450A

E450AJ

M450AJ

Altura da Plataforma

13,72 m (45 pés)

13,72 m (45 pés)

13,72 m (45 pés)

13,72 m (45 pés)

Capacidade da Plataforma

227 kg (500 lb)

227 kg (500 lb)

227 kg (500 lb)

227 kg (500 lb)

Alcance Horizontal

7,04 m (23 pés 1 pol)

7,04 m (23 pés 1 pol)

7,24 m (23 pés 9 pol)

7,24 m (23 pés 9 pol)

Principais Características

Altura Para Cima e Por Cima

7,49 m (24 pés 7 pol)

7,49 m (24 pés 7 pol)

7,7 m (25 pés 3 pol)

7,7 m (25 pés 3 pol)

■■ As maiores velocidades de lança da categoria.

Largura Total

1,75 m (5 pés 9 pol)

1,75 m (5 pés 9 pol)

1,75 m (5 pés 9 pol)

1,75 m (5 pés 9 pol)

Peso

5.715 kg (12.600 lb)

5.851 kg (12.900 lb)

6.532 kg (14.400 lb)

6.667 kg (14.700 lb)

48V DC 8 x 6V
370 amp-hr

48V DC 8 x 6V
370 amp-hr
45 amp Kubota

48V DC 8 x 6V
370 amp-hr

48V DC 8 x 6V
370 amp-hr
45 amp Kubota

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Principais Características
■■ Jib articulado de 1,22 m (4 pés) com JibPLUS®

opcional.

■■ ATC (Controle Automático de Tração) melhora

o desempenho sobre terrenos irregulares.

■■ Largura ultra compacta de apenas 1,22 m

(48 pol).

■■ Tempos de ciclos rápidos.

Largura Total
Peso
Trem de Força

Opcionais Disponíveis Incluem

Luzes de Trabalho na Plataforma
Tela de Alumínio Aparafusável ao Guarda-Corpo
Linha de Ar de 1/2 pol até a Plataf.
Inversor de 1.000 Watt
Classificação UL® EE
Baterias de 375 amp-hr

Plataformas de Lança Elétricas Séries E400/M400

®

e ao redor de áreas de trabalho confinadas.
manobrabilidade em corredores estreitos e
áreas confinadas.

■■ ATC (Controle Automático de Tração) melhora o

desempenho sobre terrenos irregulares.

■■ O opcional QuikCharge GenSet fornece recarga

automática para operação contínua da
máquina.

Trem de Força
Conjunto Gerador—modelos M

Opcionais Disponíveis Incluem

Acolchoamento p/ Plataforma
Kit de Luzes
Classificação UL® EE
Inversor de 1.200 Watt
Tela de Alumínio Aparafusável ao Guarda-Corpo

Plataformas de Lança Articulada Série E450

■■ ATC (Controle Automático de Tração) melhora o

desempenho sobre terrenos irregulares.

■■ O opcional QuikCharge GenSet fornece recarga

automática para operação contínua da
máquina.

■■ Modelos com Jib permitem acesso dentro e ao

redor de áreas de trabalho confinadas.
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E300AJP

Trem de Força
Conjunto Gerador—modelos M

Opcionais Disponíveis Incluem

Plataf. Antiqueda 0,91 x 1,83 m (36 x 72 pol)
Acolchoamento p/ Plataforma
Pneus Sólidos Não-Marcantes
Classificação UL® EE
Inversor de 1.200 Watt

Para especificações completas, visite www.jlg.com
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E600J

Lanças Elétricas Série E/M600
Altura da Plataforma

M600J

E600JP

M600JP

18,36 m (60 pés 3 pol) 18,36 m (60 pés 3 pol) 18,39 m (60 pés 4 pol) 18,39 m (60 pés 4 pol)

Capacidade da Plataforma

227 kg (500 lb)

227 kg (500 lb)

227 kg (500 lb)

227 kg (500 lb)

Alcance Horizontal

13,18 m (43 pés 3 pol) 13,18 m (43 pés 3 pol) 13,54 m (44 pés 5 pol) 13,54 m (44 pés 5 pol)

Largura Total

2,41 m (7 pés 11 pol)

2,41 m (7 pés 11 pol)

2,41 m (7 pés 11 pol)

2,41 m (7 pés 11 pol)

Peso

6.895 kg (15.200 lb)

7.031 kg (15.500 lb)

7.144 kg (15.750 lb)

7.280 kg (16.050 lb)

48V DC, 8 x 6V
415 amp-hr

48V DC, 8 x 6V
415 amp-hr
45 amp Diesel Kubota

48V DC, 8 x 6V
415 amp-hr

48V DC, 8 x 6V
415 amp-hr
45 amp Diesel Kubota

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trem de Força
Conjunto Gerador—modelos M

Opcionais Disponíveis

Principais Características
■■ A primeira lança elétrica de 18,29 m no

Plataforma de 0,76 x 1,22 m (30 x 48 pol)
Plataf. Antiqueda 0,91 x 1,83 m (36 x 72 pol)
Tela de Alumínio Aparafusável ao Guarda-Corpo

•
•
•

•
•
•

Sistema Soft Touch de Acolch. da Plataf. de 6 pés
(Plataforma de 30 x 72 pol)

•

•

Linha de Ar de 1/2 pol até a Plataf.
Pneus Preenchidos de Espuma
Inversor de 1.200 Watt
Kit1 p/ Ambientes Hostis
Classificação UL® EE
Kit de Engate2
Kit de Luzes3
Luzes de Trabalho na Plataforma
Luz Âmbar de Alerta Intermitente

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Inclui cobertura do console, limpa-lanças e coifas p/ os cilindros. 2. Somente 2WD.

X390AJ

mundo — Versatilidade em áreas internas e
externas.

■■ Vantagens em áreas internas — Emissão zero,

melhor redução de ruído da indústria, pneus
não-marcantes e menor peso da categoria.

■■ Vantagens em áreas externas — Desenho

robusto com tração nas 4-rodas, controle
automático de tração e eixo oscilante.

■■ Disponível com gerador diesel de 45 amp

Kubota para manter o nível de carga da
bateria durante uso externo prolongado.

3. Inclui faróis, lanternas e luzes de trabalho na plataforma.

X500AJ

X550AJ

X600AJ

X700AJ

Plataformas de Lança Série Compacta de Esteiras
Altura da Plataforma

11,9 m (39 pés 2 pol) 14,95 m (49 pés)

16,76 m (55 pés)

18,05 m (59 pés 3 pol) 21,2 m (69 pés 7 pol)

Capacidade da Plataforma

200 kg (440 lb)

227 kg (500 lb)

200 kg (440 lb)

227 kg (500 lb)

200 kg (440 lb)

Alcance Horizontal

6,7 m (22 pés)

7,00 m (23 pés)

6,4 m (21 pés)

9,1 m (30 pés)

11,27 m (37 pés)

Largura Total

82 cm (32 pol)

79 cm (31 pol)

79 cm (31 pol)

79 cm (31 pol)

99 cm (39 pol)

Peso

1.670 kg (3.682 lb)

2.230 kg (4.916 lb) 2.098 kg (4.630 lb) 2.880 kg (6.350 lb) 2.990 kg (6.592 lb)

Trem de Força
Motor a Gasolina

Motor Elétrico

Principais Características
■■ Leveza e esteiras de borracha para maior

manobrabilidade e acessibilidade.

■■ Desenho compacto aumenta facilidade de

transporte.

■■ Combinação de força elétrica e a

Honda GX270
9 hp (6,7 kW)
Honda iGX390
13 hp (9,7 kW)
90Ah 48V
Lítio-Íon

Honda iGX440
15 hp (11,1 kW)

Honda iGX440
15 hp (11,1 kW)

Honda iGX440
15 hp (11,1 kW)

Honda iGX440
15 hp (11,1 kW)

100Ah 48V
Lítio-Íon

90Ah 48V
Lítio-Íon

100Ah 72V
Lítio-Íon

90Ah 70V
Lítio-Íon

T20E

T26E

T32E

6,14 m (20 pés 2 pol)

8,1 m (26 pés 5 pol)

9,83 m (32 pés 3 pol)

227 kg (500 lb)

227 kg (500 lb)

227 kg (500 lb)

combustão para uso eficiente de energia.

Plataformas de Lança de Mastro Combinado Série Toucan
Altura da Plataforma
Capacidade da Plataforma—Irrestrita
Alcance Horizontal
Largura Total
Peso
Trem de Força

1,99 m (6 pés 6,7 pol) 2,64 m (8 pés 8 pol)

4,60 m (15 pés 1 pol)

99 cm (39 pol)

114 cm (45 pol)

120 cm (47,2 pol)

2.431 kg (5.360 lb)

3.100 kg (6.834 lb)

4.300 kg (9.480 lb)

24V
225 amp-hr

24V
240 amp-hr

48V
260 amp-hr

•
•

•
•

•
•

Opcionais Disponíveis

Linha de Ar de 1/2 pol até a Plataf.
Luzes de Trabalho na Plataforma

Principais Características
■■ Jib articulado versátil permite alcance "para

cima e por cima" de até 4,42 m (14 pés 6 pol).

■■ Mastro rotacionável de 360° para

inigualável capacidade de posicionamento.

■■ Capacidade para dois trabalhadores e

suprimentos.

■■ Desloque-se através de portas e

corredores estreitos.

■■ Navegue ao redor de inúmeros

obstáculos no solo e no ar.

Para especificações completas, visite www.jlg.com
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