Plataformas para
Manuseio de Estoques
(Stock Pickers)

Plataformas para Manuseio de Estoques JLG®

Alcance um Nível
Superior de Segurança
e Produtividade com
as Plataformas para
Manuseio de Estoques
JLG (Stock Pickers).
®

É hora de encostar suas escadas. Em lojas, armazéns e
centros de distribuição, elas foram substituídas por uma
opção mais segura e produtiva—as Plataformas para
Manuseio de Estoques JLG® (Stock Pickers).
Seja no transporte de suprimentos, colocação de painéis
ou em manutenções de rotina, a série MSP torna as
atividades de seu dia-a-dia mais eficientes. As Plataformas
para Manuseio de Estoques JLG (Stock Pickers) permitem
que você alcance até 26 pés e eleve até 600 lb, enquanto
manobra em áreas de trabalho confinadas. Escolha dentre
uma gama de máquinas para organizar seu estoque de
forma mais produtiva.
Abasteça seu estoque com segurança, desempenho e
produtividade. Realize seu trabalho de forma mais eficiente
com a força da JLG.

“O desenho compacto e a
manobrabilidade tornam
a Série MSP ideal para
alcançar materiais em
áreas confinadas."
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Séries SP e MSP
pla t a f o rmas para ma n use i o de es t o q ues

Um Passo Acima na
Produtividade de sua
Equipe.
Com a Série MSP, sua equipe pode alcançar mais alto,
carregar mais peso e trabalhar com mais eficiência.
Um único trabalhador com uma plataforma para
manuseio de estoques (Stock Picker) MSP pode elevar
e carregar até 850 lb (pessoas e materiais), em altura de
trabalho de até 26 pés e realizar tarefas que geralmente
necessitam de duas pessoas com uma escada. De fato,
as plataformas para manuseio de estoques oferecem
mais segurança do que as escadas e menor tempo de
preparação, o que ajuda você a terminar o trabalho
mais rápido.
Além disso, com as seções do mastro em alumínio para
trabalhos pesados, componentes livres de manutenção,
controles inovadores e recarregamento automático da
bateria, as plataformas MSP oferecem a confiabilidade e
o desempenho de longa duração que você precisa.

“A eficiência e a segurança
de operação melhoraram
imensamente, eliminando
praticamente a necessidade de
escadas e andaimes.”
características
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Mais Produtividade

Maior Versatilidade

Com a capacidade de alcançar
mais alto e carregar mais peso, os
trabalhadores podem organizar
estoques com maior rapidez
e eficiência.

Com um desenho simples
e pneus não-marcantes, a
Série MSP é ideal para lojas,
escritórios, escolas, hospitais e
outros ambientes internos.

Séries SP e MSP
pla t a f o rmas para ma n use i o de es t o q ues

Conheça a Família de Soluções
para Manuseio de Estoque da JLG .
®

A JLG oferece uma linha completa de plataformas verticais para manuseio
de estoques (Stock Pickers) de deslocamento manual e autopropulsadas
que foram projetadas para melhorar a eficiência, o alcance e a segurança
de seus trabalhadores. As plataformas para manuseio de estoques de
deslocamento manual apresentam plataformas grandes, alta capacidade
de 500 lb e alturas de trabalho de até 21 pés sem a necessidade
de estabilizadores. Mais potente, confiável e versátil, a Série MSP
autopropulsada ajudará você a superar mais desafios de acesso.

20 pés
15 pés
10 pés

12SP	

15SP

Plataformas para Manuseio de
Estoques (Stock Pickers) de
Deslocamento Manual

10MSP	

15MSP	

20MSP

Plataformas para Manuseio de Estoques
(Stock Pickers) Autopropulsadas

Bandeja Extra Grande para Materiais

Maior Acesso

Os trabalhadore podem carregar mais
caixas, suprimentos, ferramentas
ou outros itens com uma bandeja
de materiais ajustável, em aço de
alta durabilidade.

Dimensões compactas
para alcançar áreas de
difícil acesso.
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Séries SP e MSP
pla t a f o rmas para ma n use i o de es t o q ues

Uma Máquina Versátil.
Com suas dimensões compactas, controles por joystick e
raio de giro zero, as versáteis plataformas para manuseio de
estoques (Stock Pickers) MSP oferecem a manobrabilidade e o
posicionamento necessários para espaços confinados. O avançado
joystick Point & Go® de controle de direção e deslocamento permite
o controle com apenas uma mão para passar por portas, corredores
estreitos e ao redor de ambientes de trabalho congestionados; elas
chegam a lugares que nem mesmo as escadas conseguem. Além
disso, com a família de plataformas para manuseio de estoques, as
MSP podem ser configuradas para as necessidades específicas de
seu trabalho de estocagem e outras necessidades de manutenção.
APLICAçõeS
■

Manuseio de Estoque e
Reposição de Prateleiras

■

Transporte de Suprimentos

■

Organização de Estoque

■

Colocação de Painéis

■

Instalação de Decorações

■

Iluminação

■

Manutenção de Rotina

■

Trabalhos de Reparos em Geral

■

Centenas de Tarefas Diárias

CARACTERÍSTICAS
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Controle por Joystick

Trava de Segurança

Controle de uma mão para
maior conforto e eficiência
do operador.

Uma trava de segurança
programável de quatro dígitos
proporciona mais segurança
quando sua plataforma
está estacionada.

Séries SP e MSP
pla t a f o rmas para ma n use i o de es t o q ues

Total Mobilidade.
Seja realizando trabalhos de rotina ou organizando
estoques, você pode virtualmente levar a Série MSP a
qualquer lugar, desde fábricas, centros de distribuição
e centros comerciais até teatros, aeroportos, locais
ecumênicos, instalações de entretenimento e muito mais.
Com o menor peso da indústria, um desenho compacto
e raio de giro zero, espaços desafiadores não são mais
um problema. A Série MSP permite finalizar seu trabalho
rápida e eficientemente, de forma a você estar pronto
para suas próximas atividades.

“Fomos capazes de transportar
suprimentos para todos os
cantos do armazém, passando
facilmente por portas e
corredores estreitos.”

Trabalhando em Espaços Confinados

Raio de Giro Zero

As plataformas da Série MSP são
ideais para lojas, armazéns e áreas de
estocagem onde o espaço é limitado.

O desenho compacto permite
a Série MSP girar sobre seu
próprio eixo.
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Séries SP e MSP
o p ç õ es de P la t a f o rma

Diversas Opções de Plataforma
Escolha entre plataformas com
entrada frontal ou lateral, uma
bandeja para materiais retrátil ou uma
plataforma com extensão.
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Séries SP e MSP
o p ç õ es de P la t a f o rma

Plataformas Standard

Plataforma 10MSP

15MSP, 20MSP, 12SP e 15SP
■

■

■

Plataforma para manuseio de
estoques de 28 x 48 pol
Entrada frontal com guarda-corpo de
ajuste flexível ou fixo
Capacidade de 500 lb

■

■
■
■
■

Plataforma para manuseio de estoques de
20 x 27 pol
Bandeja para materiais ajustável de 27 x 27 pol
Portão de entrada tipo vaivém
Capacidade de operação da plataforma de 350 lb
Capacidade da bandeja para materiais de 250 lb

Plataformas Opcionais

15MSP, 20MSP, 12SP e 15SP

15MSP, 20MSP, 12SP e 15SP

Bandeja Retrátil para Materiais
■ Bandeja ajustável de alumínio de
25,25 x 27,75 pol
■ Portão de entrada lateral tipo vaivém
■ Capacidade da bandeja para materiais
de 250 lb (apenas nas 12SP e 15SP)
■ Capacidade da bandeja para materiais
de 150 lb (apenas nas 15MSP e 20MSP)
■ Capacidade da plataforma de 250 lb
(apenas nas 12SP e 15SP)
■ Capacidade da plataforma de 300 lb
(apenas nas 15MSP e 20MSP)

Plataforma com Extensão
■ 26 x 26 pol retraída,
26 x 49 pol estendida
■ Acesso de entrada frontal tipo
asa-de-gaivota
■ Capacidade de 500 lb
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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 gente como sendo seu completo
time de suporte particular. Fazemos acontecer. Ponto final.
■■ Soluções

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

Mantenha seu equipamento trabalhando no seu melhor
desempenho com as peças de reposição genuínas, acessórios,
acopláveis, peças remanufaturadas e de outras marcas em
apenas um lugar — JLG.
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■■ 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. Seu tempo operacional. A JLG trabalha
para suprir o que você precisa, desde reparos, recondicionamento, peças no mesmo dia e muito mais. Estamos aqui para
ajudá-lo.
■■ Equipamentos

Seminovos

Como uma alternativa de alto valor à aquisição de um equipamento novo, você pode consultar nosso estoque de equipamentos usados JLG e de outras marcas.

Plataformas para Manuseio de Estoques JLG®
e S pec i f i ca ç õ es

10MSP

15MSP

20MSP

Série MSP Plataformas para Manuseio de Estoques (Stock Pickers) Autopropulsadas
Altura da Plataforma
Capacidade da Plataforma
Altura Total Recolhida
Altura Máxima de Deslocamento
Raio de Giro
Peso

3,05 m
(10 pés)
159 kg
(350 lb)
142 cm
(56 pol)
Altura
Total

4,65 m
(15 pés 3 pol)
227 kg
(500 lb)
198 cm
(78 pol)
Altura
Total

5,92 m
(19 pés 5 pol)
181 kg
(400 lb)
198 cm
(78 pol)
Altura
Total

Zero

Zero

Zero

499 kg
(1.100 lb)

1.100 kg
(2.425 lb)

1.100 kg
(2.425 lb)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

20MSP

Opcionais Disponíveis
Cabo Retrátil do Recarregador
Trava de Segurança Programável de 4 Dígitos
Acessório p/ Carregar Bicicletas
Acessório p/ Carregar Tapetes
Porta-Tubos de Luz Fluorescente
Sistema de Guia de Rodízios
Tomada Dupla 110V na Plataforma
Carregador de Caixa de Luz Fluorescente de 8 pés
Olhal para Gancho de Içamento
Sistema Sensor de Obstrução
Bandeja para Ferramentas

12SP

Características Principais
• Motor p/ Serviço Pesado com Engrenagem Planetária
com Vida Útil 5 vezes maior que Modelos Anteriores.
• Deslocamento elétrico direto para longos ciclos da
bateria.
• O joystick de controle único JLG Point & Go® opera
deslocamento e direção, bem como elevação e descida
com velocidade variável nos dois sentidos.
• Rodas traseiras de giro contrário facilitam o raio de giro
zero para maior manobrabilidade.
• Sistema Sensor de Obstrução Opcional que reduz o
perigo de abaixar a plataforma sobre um objeto que
esteja abaixo da mesma.

15SP

Série SP Plataformas para Manuseio de Estoques (Stock Pickers) Deslocamento Manual
3,58 m
(11 pés 9 pol)
227 kg
(500 lb)
1,98 m
(78 pol)
535 kg
(1.180 lb)
5,49 m
(18 pés)
184 cm
(72,5 pol)

4,62 m
(15 pés 2 pol)
227 kg
(500 lb)
1,98 m
(78 pol)
562 kg
(1.240 lb)
6,4 m
(21 pés)
192 cm
(75,5 pol)

Tomada Dupla 110V na Plataforma
Olhal para Gancho de Içamento

•
•

•
•

Controle de Abaixamento de Emergência c/ Bateria de
Backup (montado na plataforma)

•

•

Kit de Força Extra
Trava de Segurança Programável de 4 Dígitos
Contador de Ciclos

•
•
•

•
•
•

Altura da Plataforma
Capacidade da Plataforma
Altura Total Recolhida
Peso
Altura de Trabalho
Comprimento Total Recolhida

Opcionais Disponíveis

Características Principais
• Modelos de plataformas para manuseio de estoques
em duas alturas de trabalho de 5,49 m (18 pés) ou
6,4m (21 pés) e capacidade de 227 kg (500 lb).
• Sistema de guia do mastro livre de manutenção
e o mastro mais rígido da indústria.
• Bateria "glass mat" (AGM) livre de manutenção,
recarregador automático de bateria e
indicador de descarga da bateria (BDI).
• Kit de força removível para recarga fora da máquina.
• Uma plataforma de 71 x 122 cm (28 pol L x 48
pol C) desenhada para manuseio de estoques
com guarda-corpo de ajuste flexível.
• Base compacta de 86 cm (34 pol) de largura com olhais
para garfos de empilhadeira e sem estabilizadores.
• Alarme standard de descida e luz
âmbar de alerta intermitente.
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