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Reaching Out
Seu trabalho varia ao longo do dia, todo dia. Instalações
elétricas, pinturas, encanamentos, manutenções de rotina ou
trabalhos com tubulação. Seja o que estiver em sua lista de
atividades.
A JLG oferece a melhor opção em plataformas verticais
e de mastro combinado. Das plataformas verticais de
deslocamento manual AccessMaster® às Plataformas Verticais
Autopropulsadas JLG® que são dirigíveis na altura máxima,
a JLG dispõe do que você precisa. As plataformas de mastro
combinado Toucan® permitem acessar acima e por cima
daqueles locais difíceis de alcançar.
Todos os modelos são de acionamento elétrico, com emissão
zero. As plataformas JLG são feitas para suas necessidades
e permitem que você tenha uma alternativa mais segura e
mais produtiva do que escadas. Apresentam chassi estreito,
que permite acessar áreas de trabalho confinadas, e ciclos mais
longos da bateria para um dia completo de trabalho.
Deixe as escadas para os outros. Aumente sua produtividade
com as melhores soluções do mercado de plataformas.

totalmente Elétricas
com Chassi estreito
“Com estas plataformas, não tenho
que me preocupar com paradas.”

c

vá a todos os
locais que precisar
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Plat afor mas Ver tic ais JLG®
p l a t a f o r m a s V E RT I C Ai s d e d e s l o c a m e n t o m a n u a l

dê uma força aos seus
serviços de manutenção
As plataformas verticais de deslocamento manual
AccessMaster® proporcionam um novo nível de valor e
desempenho. De sua portabilidade até sua manobrabilidade, as
plataformas AccessMaster resolvem.
A série AM apresenta cinco modelos com alturas de
plataformas de 6,09 m a 12,49 m e um modelo de 5,79 m que
dispensa estabilizadores, mesmo na altura máxima. Desde uso
industrial, manutenção, entretenimento ou institucional,
a capacidade de 159 kg da plataforma deixa você trabalhar
com folga.
Elas podem ser carregadas em um caminhão comum ou
içadas, utilizando-se os olhais de 6 pol de largura e pneus nãomarcantes, tornando-as mais fáceis de transportar. O mastro
anodizado oferece maior estabilidade e menor desvio e
balanço. O sistema de guia do mastro não requer lubrificação
por toda vida da máquina.
Faça da AccessMaster sua escolha para uma solução de baixo
custo para trabalhos em altura e serviços de manutenção.

“A Série AM me coloca exatamente
onde preciso trabalhar.”
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Fácil de Transportar

Desenho Estreito

Um dispositivo de rodízios permite
um carregamento conveniente.

Modelos com alturas de até
9,14 m (30 pés) passam por portas
standard e entram em elevadores
sem recliná-los.

Plat afor mas Ver tic ais JLG®
p l a t a f o r m a s ve r t ic a i s a u t o p r o p u l s a d a s

eleve sua produtividade
a um nível superior
Seja o seu trabalho em fábricas, centros comerciais, aeroportos
ou edifícios públicos, as Plataformas Verticais Autopropulsadas
JLG® permitem que você trabalhe por mais tempo. Um confiável
deslocamento elétrico direto despeja potência, enquanto
baterias de ciclo longo e livres de manutenção mantêm
sua carga. O recarregador automático tem a capacidade de
recarregar em 5 horas. Três opções de plataformas com o
exclusivo sistema de “troca rápida de um minuto” tornam
mais eficientes seus serviços de manutenção. E com o mastro
anodizado mais rígido da indústria, você ganha uma plataforma
de trabalho mais estável com menor desvio e balanço.

“Estas máquinas são ótimas para o trabalho
do dia-a-dia em qualquer instalação.”
Fácil Operação e Manobrabilidade
Vá direto ao trabalho com o joystick de controle único
Point & Go®. Ele opera deslocamento e direção, bem como
elevação e descida, com velocidade variável nos dois
sentidos. De trabalhos elétricos a instalação de painéis
ou serviços de manutenção em geral, o raio de giro zero
permite manobrar em áreas confinadas.

Sistema de Controle Point & Go®

Raio de Giro Zero

O sistema de controle Point & Go da
JLG apresenta um joystick de controle
único para operações mais suaves de
deslocamento e elevação.

O desenho compacto permite
que a MVL gire sobre seu
próprio eixo, proporcionando
maior acesso a áreas onde o
espaço é limitado.
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Plat afor mas Ver tic ais JLG®
p l a t a f o r m a s d e M a s t r o c o m b i n a d o S é r ie T o u c a n ®

colocam o difícil de
alcançar ao alcance
Com as plataformas 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 ou partições, mais facilmente e sem interferências. O
posicionamento é mais fácil com um mastro rotacionável de
360 graus, até 9,75 m de altura de elevação e mais de 4,57 m
de alcance do jib. Com sua capacidade de 227 kg e um sistema
de deslocamento elétrico direto AC de longa duração, a Toucan
ajudará você a impulsionar sua produtividade hora a hora, ano
após ano.

Feitas para Superar os Desafios de Suas 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 Versáteis Quanto Suas Necessidades
Com pneus não-marcantes de borracha espessa para
amortecimento extra, energia elétrica limpa e eficiente e 20%
de rampa máxima, você está melhor equipado que nunca
para superar seus desafios de acesso. Controles proporcionais
suaves, chassi estreito e maior alcance horizontal são apenas
algumas das características que vêm standard e ajudam você a
realizar seu trabalho com maior rapidez e eficiência.
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Maior Acesso

Maior Capacidade

Devido às dimensões compactas e
raio de giro estreito, os operadores
podem navegar por espaços
confinados e acessar mais áreas de
suas instalações.

A plataforma pode suportar dois
trabalhadores e suprimentos.

Plat afor mas Ver tic ais JLG®
p l a t a f o r m a s d e M a s t r o c o m b i n a d o S é r ie T o u c a n ®

Maior Tempo de
Operação

Funcionamento Mais
Limpo

Deslocamento elétrico eficiente
permite que você trabalhe por
mais tempo.

Emissão zero, acionamento
elétrico ambientalmente
correto
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Plat afor mas Ver tic ais JLG®
Ace s s ó r i o s

personalize sua plataforma Vertical
Escolha entre nossa plataforma standard com entrada tipo asa-de-gaivota de
66 cm x 71 cm ou uma plataforma opcional estreita de 56 cm x 56 cm quando
você precisar trabalhar entre painéis de forração. Para aumentar o espaço da
plataforma nos modelos AMI e MVL, você pode usar a plataforma extensível de
66 cm x 122 cm, ganhando 53 cm adicionais de espaço de trabalho.
Quando você precisa trabalhar sobre assentos, máquinas ou mesmo vãos de
escadas, use o kit de suporte de extensão com a plataforma de 66 cm x 66 cm, de
entrada lateral disponível, para entrada e saída mais fácil.

aumente sua área de trabalho
A plataforma extensível opcional com
entrada frontal tipo asa-de-gaivota é
disponível para os modelos AMI e MVL,
fornecendo 53 cm extras de espaço na
plataforma. A extensão da plataforma
retrai para facilitar o armazenamento de
sua máquina.

trava de segurança
Uma trava de segurança programável
de quatro dígitos permite segurança
adicional quando sua plataforma está
fora de operação.

porta-tubos
Evite o risco de quebrar as frágeis
lâmpadas fluorescentes. Use
o porta-tubos para carregá-las
verticalmente — fora do piso da
plataforma, de forma que elas não
rolarão ou ficarão sob seus pés.

Kit de suporte de extensão
Disponível para os modelos
AM de 6,09 m a 12,49 m, o Kit
de Suporte de Extensão vem
em quatro partes e pode ser
montado sem dificuldade.
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bandeja de ferramentas
Você não precisa se curvar continuamente
para alcançar diferentes ferramentas
no piso da plataforma. A bandeja de
ferramentas de alumínio aprovada
pela fábrica é presa à parte interna do
guarda-corpo e é grande o suficiente para
armazenar várias ferramentas.

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.
■■ S erviço

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

Mantenha seu equipamento funcionando com desempenho
máximo com peças de reposição genuínas, acessórios,
opcionais e peças competitivas, tudo isso de uma única
fonte — JLG.

■■ 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.
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Plat afor mas Ver tic ais JLG®
s é r ie s AMi e AM

19AMI

Plataformas Verticais de Deslocamento Manual Série AMI
Altura da Plataforma
Capacidade da Plataforma
Altura Total Recolhida

Principais
Características
■■ Mastro anodizado de
baixa manutenção.
■■ Tomada dupla de 110 volt
na plataforma.
■■ Ponto de amarração
p/ talabarte p/ cinto
de segurança de corpo
inteiro.
■■ Pneus não-marcantes.

Comprimento Total
Largura Total

5,81 m
(19 pés 1 pol)
160 kg
(350 lb)
1,98 cm
(78 pol)
1,42 m
(55 pol)
86 cm
(34 pol)

Pegada do Estabilizador (CxL)

n/a

Raio de Giro

n/a
513 kg
(1.130 lb)

Peso

Opcionais Disponíveis

■■ Plataforma c/ entrada
tipo asa-de-gaivota de
66 L x 71 cm C (26 pol x
28 pol) — troca rápida.

66 x 66 cm Entrada Lateral Direita (Barra Deslizante)
Plataforma Estreita Troca Rápida1
Plataforma Extensível Troca Rápida2
Bandeja de Ferramentas3
Porta-Tubo de Luz Fluorescente4

■■ Dispositivo de rodízios
para carregamento sobre
caminhonetes — apenas
modelos AM.

1. 56 cm L x 56 cm C
2. 66 cm L x 66 cm C — Retraída, 26 pol L x 49 pol C — Estendida (apenas AMI; capacidade de 300 lb).
3. 20 cm L x 46 cm C x 13 cm P — Presa ao topo do guarda-corpo da plataforma.
4. Preso ao topo do guarda-corpo da plataforma.

■■ Encaixes de troca rápida
da plataforma.

•
•
•
•
•

20AM

25AM

30AM

36AM

41AM

6,1 m
(20 pés)
159 kg
(350 lb)
1,98 m
(78 pol)
1,40 m
(55 pol)
75,00 cm
(29,5 pol)
1,57 x 1,38 m
(62 x 54,5 pol)
336 kg
(740 lb)
390 kg
(860 lb)

7,57 m
(24 pés 10 pol)
159 kg
(350 lb)
1,98 m
(78 pol))
1,46 m
(57,7 pol)
75,00 cm
(29,5 pol)
1,57 x 1,38 m
(62 x 54,5 pol)
374 kg
(825 lb)
411 kg
(905 lb)

9,01 m
(29 pés 7 pol)
159 kg
(350 lb)
1,98 m
(78 pol)
1,46 m
(57,7 pol)
75,00 cm
(29,5 pol)
1,89 x 1,81 m
(74,7 x 71,6 pol)
404 kg
(890 lb)
426 kg
(940 lb)

10,97 m
(36 pés)
136 kg
(300 lb)
2,65 m
(104,5 pol)
1,47 m
(58 pol)
75,00 cm
(29,5 pol)
2,01 x 2,01 m
(79 x 79 pol)
481 kg
(1.060 lb)
526 kg
(1.160 lb)

12,32 m
(40 pés 5 pol)
136 kg
(300 lb)
2,65 m
(104,5 pol)
1,54 m
(60,5 pol)
75,00 cm
(29,5 pol)
2,04 x 2,18 m
(80,5 x 86 pol)
499 kg
(1.100 lb)
588 kg
(1.230 lb)

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Plataformas Verticais de Deslocamento Manual Série AM
Altura da Plataforma
Capacidade da Plataforma
Altura Total Recolhida

Principais
Características
■■ Mastro anodizado de
baixa manutenção.
■■ Tomada dupla de 110 volt
na plataforma.
■■ Ponto de amarração
p/ talabarte p/ cinto
de segurança de corpo
inteiro.
■■ Pneus não-marcantes.
■■ Encaixes de troca rápida
da plataforma.
■■ Plataforma c/ entrada
tipo asa-de-gaivota de
66 L x 71 cm C (26 pol x
28 pol) — troca rápida.
■■ Dispositivo de rodízios
para carregamento sobre
caminhonetes — apenas
modelos AM.

Comprimento Total
Largura Total da Base
Pegada do Estabilizador (CxL)
Peso (AC)
Peso (DC)

Opcionais Disponíveis
66 x 66 cm Entrada Lateral Direita (Barra Deslizante)
Plataforma Estreita Troca Rápida1
Kit de Suporte2— Apenas Modelos AM —
Inclui Escada
Vão Livre do Solo de 1,09 m (43 pol)
Vão Livre do Solo de 1,4 m (55 pol)
Adaptador Intertravante do Suporte de Extensão2—
Monta na Plataforma AM (somente na AM)
Bandeja de Ferramentas3

1. 56 cm L x 56 cm C (não disponível na 41AM).
2. A JLG recomenda a plataforma c/ entrada lateral direita de 66 x 66 cm e adaptador intertravante do suporte de extensão com esta opção.
3. 20 cm L x 46 cm C x 13 cm P — Presa ao topo do guarda-corpo da plataforma.
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Para especificações completas, visite www.jlg.com

Plat afor mas Ver tic ais JLG®
S é r ie s M V L e t o u c a n ®

15MVL

20MVL

Plataformas Verticais Autopropulsadas Série MVL
Altura da Plataforma
Capacidade da Plataforma
Altura Total Recolhida
Comprimento Total
Largura do Chassi*
Altura Máx. de Deslocamento

4,62 m
(15 pés 2 pol)
227 kg
(500 lb)
198 cm
(78 pol)
1,36 m
(53,5 pol)
75 cm
(29,5 pol)

5,79 m
(19 pés 1 pol)
159 kg
(350 lb)
198 cm
(78 pol)
1,36 m
(53,5 pol)
75 cm
(29,5 pol)

Altura Máxima

Altura Máxima

Zero

Zero

1.050 kg
(2.320 lb)

1.050 kg
(2.320 lb)

Raio de Giro
Peso

20MVL

Principais Características
■■ Motores de deslocamento p/ serviço pesado
com engrenagem planetária com vida útil 5
vezes mais que modelos anteriores.
■■ Mastro de alumínio anodizado de baixa
manutenção.
■■ Encaixes de troca rápida da plataforma.

* Larguras da plataforma variam de 22,6 pol a 32,2 pol.

■■ Plataforma grande de 66 L x 71 cm C
(26 pol x 28 pol).

Opcionais Disponíveis
Plataforma Estreita1
Plataforma com Extensão2
Trava de Segurança Programável de 4-Dígitos
Olhal de Içamento
Porta-Tubo de Luz Fluorescente
Bandeja de Ferramentas3

•
•
•
•
•
•

■■ Controles de segurança interligados.

•
•
•
•
•
•

■■ Controle da plataforma com empunhadura
tipo pistola.
■■ Controle de deslocamento e direção
por joystick único — circuito impresso,
controlado por microprocessador.
■■ Controles de elevação de velocidade variável.

1. 56 L x 63 cm C (22 pol x 25 pol).
2. 66 L x 66 cm C (26 pol x 26 pol) Retraída, 66 L x 125 cm C (26 pol x 49 pol) Estendida — Tipo Asa-de-Gaivota — Entrada Frontal.
3. 20 L x 46 C x 13 cm P (8 pol x 18 pol x 5 pol).

T20E

T26E

T32E

6,14 m
(20 pés 2 pol)
227 kg
(500 lb)
1,99 m
(6 pés 6,7 pol)
2,01 m
(6 pés 7,25 pol)
2,10 m
(6 pés 11 pol)
99 cm
(39 pol)
2.431 kg
(5.360 lb)
24V
225 amp-hr

8,05 m
(26 pés 5 pol)
227 kg
(500 lb)
2,64 m
(8 pés 8 pol)
1,99 m
(6 pés 6,5 pol)
2,81 m
(9 pés 3 pol)
114 cm
(45 pol)
3.100 kg
(6.834 lb)
24V
240 amp-hr

9,83 m
(32 pés 3 pol)
227 kg
(500 lb)
4,60 m
(15 pés 1 pol)
1,99 m
(6 pés 6,5 pol)
3,60 m
(11 pés 10 pol)
120 cm
(47,2 pol)
4.300 kg
(9.480 lb)
48V
260 amp-hr

•
•

•
•

•
•

■■ Sistema automático de proteção antiburacos.
■■ Controle e alarme de inclinação de 1-1/2 graus.

Plataformas de Mastro Combinado Série Toucan®
Altura da Plataforma
Capacidade da Plataforma (Irrestrita)
Alcance Horizontal
Altura Total Recolhida
Comprimento Total
Largura Total
Peso
Trem de Força

Opcionais Disponíveis
Linha de Ar de 1/2 pol até a Plataforma
Luzes de Trabalho na Plataforma

Principais Características
■■ Dimensões compactas para
alcançar áreas de difícil acesso.
■■ Versátil jib articulado proporciona
até 4,60 m (15 pés 1 pol) de alcance
horizontal e até 6,95 m (22 pés 9
pol) de altura acima e por cima.
■■ Mastro rotacionável de 360 graus
para inigualável capacidade de
posicionamento.
■■ Capacidade para dois trabalhadores
e suprimentos.
■■ Passa por portas e corredores
estreitos.
■■ Navegue ao redor de múltiplos
obstáculos no solo e em altura.
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