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Di động
Hướng dẫn Tham khảo

Bệ Thang nâng Di động JLG
Hiệu suất được Giải phóng!

®

Ở nơi làm việc, ngày được đo bởi năng suất. Năng suất của bạn. Có nghĩa là
bạn cần thiết bị mà thỏa mãn tốt các yêu cầu của ngày đó. JLG mang lại thứ
bạn cần nên bạn có thể có được một ngày sản xuất hiệu quả nhất có thể.
Xe nâng tự hành ống lồng ống và chữ Z đưa bạn lên cao hơn và xa hơn. Xe
nâng dạng cắt kéo có thể tải nhiều công nhân và vật tư trong một lần nâng.
Xe nâng tự hành kiểu trụ giúp bạn gần sát với công việc hơn. Và các xe nâng
thẳng đứng giúp bạn không cần dùng tới thang.
Dù bạn đang bước đi trên hay ngoài mặt đất bằng, bệ thang nâng di động
JLG® sẽ giúp bạn đương đầu với thử thách nhờ có phạm vi làm việc rộng hơn,
tải trọng định mức kép và độ cao tầm với. Phụ kiện Workstation in the Sky®
Chuyên biệt mang lại sự linh hoạt bổ sung để đáp ứng nhiều hơn các thử
thách tại nơi làm việc.
Đẩy mạnh hơn nữa năng suất trong ngày của bạn.
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450 Dò ng II và Mo del 340A J
X e N â ng T ự h à n h C h ữ Z

Đi Xa hơn
với Phạm vi
Di chuyển
Rộng hơn
Khi bạn đang làm việc quanh một
công trình kiến trúc phức tạp hoặc
không gian nhỏ khó tiếp cận, Dòng
450 sẽ giúp bạn đi đúng hướng. Với
một phạm vi làm việc rộng hơn ở
các model có cần trục và không có
cần trục, bạn có thể mở rộng tầm
với và nâng cao năng suất của mình.
Hệ thống (Điện tử Thiết kế Tiên
tiến) Điều khiển ADE® chuyên biệt
cải thiện công việc và khả năng sửa
chữa của bạn. Hệ thống điều khiển
quen thuộc của chúng tôi, được sử
dụng trong các xe nâng tự hành
chạy bằng động cơ JLG® khác, đồng
nghĩa với tốn ít thời gian đào tạo và
nhiều thời gian làm việc hơn.
Tùy chọn Nửa Bánh xích

Làm việc liên tục
cả năm trong
bất kỳ điều kiện
thời tiết với gói
tùy chọn Nửa
Bánh xích. Bánh
xích bằng thép chịu
được những điều kiện khó khăn như
bùn, đá, và cát trong khi hệ thống
bánh dẫn hướng nổi cho phép bánh
truyền động duy trì tiếp xúc với mặt
đất để có lực kéo cải thiện trên các
bề mặt không bằng phẳng.

Xe nâng Tự hành
Chữ Z 450 Dòng II
và Model 340AJ
Chiều cao Bệ
Tải trọng Bệ
(Không Giới hạn)
Tầm vươn Ngang
Chiều rộng Tổng thể
Trọng lượng
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340AJ
33 ft. 10 in.
(10,31 m)
500 lb
(227 kg)
19 ft. 11 in.
(6,06 m)
6 ft. 4 in.
(1,93 m)
9.700 lb
(4.400 kg)

Dò n g 4 5 0 Kh ớ p n ố i
C á c lợ i t h ế
n Phạm vi làm việc rộng hơn ở các model

có và không có cần trục.

n Cần trục xoay khớp trong 450AJ đưa bạn

đi vào và ra các không gian hạn chế.

n Khả năng vượt địa hình gồ ghề được cải

thiện với khả năng vượt dốc 45%.

n Cho hiệu suất nhiên liệu tốt hơn để

giảm thiểu chi phí và tăng thời gian
vận hành.

450A
45 ft.
(13,72 m)
500 lb
(227 kg)
24 ft. 6 in.
(7,47 m)
6 ft. 6 in.
(1,99 m)
15.100 lb
(6.849 kg)

450AJ	Nửa Bánh xích 450
45 ft.
45 ft.
(13,72 m)
(13,72 m)
500 lb
500 lb
(227 kg)
(227 kg)
24 ft. 6 in.
24 ft. 6 in.
(7,47 m)
(7,47 m)
6 ft. 6 in.
6 ft. 10 in.
(1,99 m)
(2,08 m)
16.000 lb
15.600 lb
(7.257 kg)
(7.078 kg)

Dò ng 600
X e N â ng T ự h à n h C h ữ Z

Hiệu suất
Mạnh mẽ 60 ft.
Cần cẩu chữ Z Dòng 600 có một tùy
chọn khung gầm hẹp để tiếp cận tới
các khu vực hạn chế và phạm vi làm
việc tốt nhất trong ngành — độ cao
nâng lên và di chuyển bên trên 26
ft 7 in. (8,1 m) và tầm với ngang hơn
39 ft 9 in. (12,12 m). Và với chiều cao
bệ 60 ft và tải trọng định mức kép
500 lb và 1.000 lb, bạn có tất cả sức
mạnh và tải trọng với bạn cần bất kể
công việc đó là gì.
Người vận hành linh hoạt

Cầu xe dao động tiêu chuẩn và
truyền động bốn
bánh tùy chọn
mang đến hiệu
quả truyền động
vượt trội trên địa
hình gồ ghề. Lái
bốn bánh tùy chọn với công tắc ba
vị trí mang lại sự nhanh nhạy không
máy nào sánh bằng ở các không
gian chật chội. Điều khiển bệ cải
tiến đã được thiết kế lại cho việc vận
hành êm hơn, kiểm soát tốt hơn và
năng suất nơi làm việc cao hơn.

Xe nâng Tự hành
Chữ Z Dòng 600
Chiều cao Bệ
Tải trọng Bệ
(Giới hạn)
Tải trọng Bệ
(Không Giới hạn)
Tầm vươn Ngang
Chiều rộng Tổng thể
Trọng lượng

600A
60 ft. 5 in.
(18,42 m)
1.000 lb
(454 kg)
500 lb
(227 kg)
39 ft. 7 in.
(12,07 m)
8 ft.
(2,44 m)
22.150 lb
(10.047 kg)

Dò n g 6 0 0 Kh ớ p n ố i
C á c lợ i t h ế
n Phạm vi tầm với tốt nhất với độ cao

nâng lên và di chuyển bên trên trên
26 ft và tầm với ngang lên tới 39 ft.
n Tải trọng lên tới 1.000 lb.
n Các model cần trục xoay khớp cho
phép tiếp cận tới các khu vực khó
với tới.
n Khung gầm hẹp với 7 ft chiều rộng
vừa với các không gian hẹp.
n Hiệu quả truyền động vượt trội với
cầu xe dao động tiêu chuẩn và truyền
động 4 bánh tùy chọn.

600AJ
60 ft. 7 in.
(18,46 m)
500 lb
(227 kg)
500 lb
(227 kg)
39 ft. 9 in.
(11,81 m)
8 ft.
(2,44 m)
23.050 lb
(10.455 kg)

600A-N	
60 ft. 5 in.
(18,42 m)
1.000 lb
(454 kg)
500 lb
(227 kg)
39 ft. 7 in.
(12,07 m)
7 ft.
(2,13 m)
24.100 lb
(10.931 kg)

600AJ-N
60 ft. 7 in.
(18,46 m)
500 lb
(227 kg)
500 lb
(227 kg)
39 ft. 9 in.
(11,81 m)
7 ft.
(2,13 m)
24.200 lb
(10.977 kg)
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Mo del Dò ng 740A J
X e N â ng T ự h à n h C h ữ Z

Nâng cao Tiêu chuẩn
An toàn cho
Bảo dưỡng Máy bay
Là chiếc máy lý tưởng khi làm việc trên máy bay ở
bất kỳ kích cỡ nào, Model 740AJ với các đặc điểm
chiều cao 74 ft (22,6 m), hơn 51 ft (15 m) tầm với
và bao gồm các đặc điểm an toàn bạn cần đến khi
thực hiện việc bảo dưỡng. Thêm bệ Hãm Rơi - bộ
phận cho phép các công nhân rời khỏi bệ và di
chuyển một góc tròn 270 độ xung quanh bệ trong
vòng bán kính sáu feet, trong khi bệ vẫn được bảo
vệ rơi.
Mo del 740A J Khớp nố i
C á c lợ i t h ế
n Cần trục xoay khớp cho phép định vị chính xác và

tiếp cận được tới tất cả các bề mặt bên ngoài.

n Máy nén khí gắn trên máy tùy chọn cho phép dùng

các công cụ cầm tay sử dụng bơm khí nén.

n Hãm Rơi dành cho an toàn bổ sung khi thực hiện

bảo dưỡng ngoài bệ.

Model 740AJ có khả năng vươn tới
tất cả các bề mặt bên ngoài của hầu
hết các loại máy bay được sản xuất
hiện nay, kể cả A747 và C5B quân sự.

Xe Nâng Tự hành Chữ Z
740AJ
Chiều cao Bệ
Tải trọng Bệ
(Không Giới hạn)
Tầm vươn Ngang
Chiều rộng Tổng thể
Trọng lượng
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Hệ thống Chạm Nhẹ (Soft Touch) tùy
chọn này có đặc điểm là một thanh
treo đệm bao quanh lồng bệ. Các
máy cảm biến tiệm cận ngắt kích
hoạt các chức năng di chuyển của
bệ và báo cho người vận hành biết
nếu lồng tiến đến quá gần bề mặt
máy bay.

740AJ
74 ft.
(22,56 m)
500 lb
(227 kg)
51 ft. 10 in.
(15,8 m)
8 ft.
(2,44 m)
36.200 lb
(16.5420 kg)

Dò ng 800
X e n â ng t ự h à n h c h ữ Z

Hiệu suất
Được Cải thiện —
từ Mặt đất Lên
Bạn có thể với cao hơn và thực hiện công việc
nhanh hơn với Dòng 800. Cần cẩu QuikStik® chuyên
biệt đưa bạn từ mặt đất tới 80 ft (24,38 m) trong
chưa tới 50 giây. Cho dù bạn đang mạo hiểm làm
việc trên hoặc ngoài địa hình gồ ghề, Dòng 800
đều có tất cả sức mạnh và sự linh hoạt mà bạn cần.
Tầm với vượt trội và hiệu suất được cải thiện

Với phạm vi tầm với tốt nhất trong ngành ở độ cao
nâng lên và di chuyển bên trên là 32 ft (9,75 m)
và tầm với ngang 51 ft (15,54 m), sẽ không có
trở ngại nào mà bạn không thể đương đầu.
Hãy làm chủ địa hình gồ ghề nhờ lực
kéo được cải thiện từ cầu xe dao động
và khả năng vượt dốc 45%.
Dò n g 8 0 0 Kh ớ p n ố i
C á c lợ i t h ế
n Với đế tầm với tốt nhất trong ngành

Bạn đã yêu cầu về các chu kỳ làm
việc nâng và hạ nhanh hơn-nên
chúng tôi chế tạo ra Cần cẩu QuikStik
chuyên biệt. Thiết kế cần cẩu cho
phép bệ được hạ thấp xuống mặt
đất trong khi tháp cần ống vẫn được
nâng và mở rộng hết mức.

Xe nâng Tự hành Chữ Z
Dòng 800
Chiều cao Bệ
Tải trọng Bệ
(Giới hạn)
Tải trọng Bệ
(Không Giới hạn)
Tầm vươn Ngang
Chiều rộng Tổng thể
Trọng lượng

800A
80 ft.
(24,38 m)
1.000 lb
(454 kg)
500 lb
(227 kg)
53 ft.
(16,15 m)
8 ft.
(2,44 m)
34.300 lb
(15.558 kg)

— độ cao nâng lên và di chuyển bên
trên 32 ft (9,75 m) với tầm với ngang
51 ft (15,54 m).
n Hệ thống Điện tử Thiết kế Tiên tiến
(Điều khiển ADE®) mang tới các chức
năng máy tốt hơn, hiệu suất nhiên
liệu được nâng cao và giảm phát
thải.
n Khả năng vượt dốc 45% và cầu xe
dao động cho kéo được cải thiện.

800AJ
80 ft.
(24,38 m)
Không Có
500 lb
(227 kg)
51 ft. 10 in.
(15,8 m)
8 ft.
(2,44 m)
34.300 lb
(15.558 kg)
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Mo del Dò ng 1250A JP
X e N â ng T ự h à n h C h ữ Z

Chiều cao,
Tầm với và
Công suất đều
Vượt trội
Khi công việc của bạn đòi hỏi cả độ
cao và tầm với, hãy ghi vào danh
sách model 1250AJP. Với độ cao
nâng lên và di chuyển bên trên hơn
60 ft và tầm vươn 63 ft, 1250AJP lí
tưởng cho các ứng dụng yêu cầu
khả năng linh hoạt cao. Thiết kế cần
cẩu QuikStik® chuyên biệt cho tốc
độ chu kỳ nhanh hơn - 95 giây từ
mặt đất đến độ nâng - vì thế bạn
có thể hoàn thành công việc nhanh
chóng và hiệu quả. Các xe nâng tự
Mo del 1250A JP
hành Dòng Ultra của JLG® với cầu xe
C á c lợ i t h ế
dao động duy nhất trong số các sản
n Khả năng cơ động tối ưu với khả năng
phẩm xe tự hành cùng loại, cho bạn
lái 4 bánh.
khả năng di động ngạc nhiên trong
n Điều chỉnh thăng bằng bệ tự động
một gói siêu nhỏ.
mang lại sự thoải mái cho người
vận hành ở độ cao 125 ft.
n Tải trọng kép cho phép nhiều công
nhân, dụng cụ hoặc vật liệu hơn.

Phạm vi Hoạt động Chưa từng có

Với độ cao nâng lên và di chuyển
bên trên là 60 ft
6 in. (18,44 m)
và tầm vươn
ngang 63 ft
2 in. (19,25 m),
1250AJP đưa
bạn đến nơi bạn
cần làm việc.

Xe nâng Tự hành Chữ Z Dòng Ultra
Chiều cao Bệ
Tải trọng Bệ
(Giới hạn)
Tải trọng Bệ
(Không Giới hạn)
Tầm với Ngang
Chiều rộng Tổng thể
(Cầu xe khi Co lại)
Chiều rộng Tổng thể
(Cầu xe khi Mở rộng)
Trọng lượng1
1. Những tùy chọn hoặc tiêu chuẩn quốc gia nhất định sẽ tăng trọng lượng máy
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1250AJP
125 ft.
(38,1 m)
1.000 lb
(454 kg)
500 lb
(227 kg)
63 ft. 2 in.
(19,25 m)
8 ft. 2 in.
(2,49 m)
12 ft. 6 in.
(3,81 m)
44.000 lb
(19.958 kg)

Dòng RS
X e n â ng T ự h àn h d ạ ng Ố ng Lồ ng

Các Sản phẩm Mới
được Thiết kế riêng
cho các nhu cầu của
bạn
Lần ra mắt mới nhất của JLG là thiết kế
dành riêng cho thị trường Trung Quốc.
Có tải trọng tải là 227kg, chiều cao bệ
lên tới 24 m và tầm với ngang tối đa là
17,8 m, Dòng RS được thiết kế dạng khí
động học, không có các phụ tùng ngoài
và dễ bảo trì. Trong tất cả xe nâng tự
hành ống lồng ống 24 m, 24RS là model
nhẹ nhất, nặng 10.568kg. Và 18RS cũng
như vậy, chỉ nặng 7.348kg. Hơn nữa,
sau khi gập lại, Dòng xe nâng tự hành
lồng ống RS có thể được chứa trong
công-te-nơ cao 40 foot, do đó căn bản
giúp tiết kiệm chi phí vận chuyển và
tổng chi phí sở hữu.

Dò n g RS dạ n g ố n g l ồ n g
C á c lợ i t h ế
n Với thiết kế dạng khí động học và

cấu trúc đơn giản hóa, nó nhẹ hơn
25% so với các sản phẩm tương tự và
có đặc điểm tiết kiệm nhiên liệu.
n Với truyền động 4 bánh, công suất
vượt trội và khả năng vượt dốc 45%,
nó là sản phẩm tối ưu cho mọi loại
điều kiện làm việc khắc nghiệt.
n Được thiết kế riêng cho thị trường
Trung Quốc, nó cho thấy tỉ lệ hiệu
suất/giá trị cao hơn và chi phí sở hữu
thấp hơn.

Xe nâng Tự hành
dạng Ống Lồng Dòng RS
Chiều cao Bệ
Tải trọng Bệ (Không Giới hạn)
Kích thước Bệ
Tầm với Ngang
Chiều rộng Tổng thể
Trọng lượng

18RS	
18,3 m
227 Kg
0,76 m x 2,27 m
13,1 m
2,49 m
7.348 Kg

24RS
24,5 m
227 Kg
0,76 m x 2,27 m
17,8 m
2,49 m
10.568 Kg
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Dòng 400
X e n â ng T ự h àn h d ạ ng Ố ng Lồ ng

Tốc độ
Truyền động
và Nâng Nhanh
nhất trong số
các Máy Cùng
Chủng Loại
Trải nghiệm năng suất tăng vọt với
Dòng 400. Bạn có thể bắt tay vào
làm việc nhanh chóng và hiệu quả
với tốc độ nâng và truyền động
nhanh nhất so với các sản phẩm
cùng chủng loại, và tầm với lên tới
hơn 3,5 ft (1,07 m). Tùy chỉnh tốc
độ hoạt động của bạn với hệ thống
Điều khiển ADE®. Tận dụng tùy chọn
Bán Xích và dùng hệ thống bánh
truyền động nổi khi gặp những khó
khăn với địa hình gồ ghề do có kéo
được cải thiện và tuyến nổi trên các
bề mặt không bằng
phẳng hoặc mềm.

Dòng 400 Lồ ng ố ng
C á c lợ i t h ế
n Tầm với lên tới 3,5 ft (1,07 m) xa hơn

so với các mẫu cạnh tranh.
n Truyền động bốn bánh và cầu xe dao
động cải tiến khả năng vượt địa hình
gồ ghề được cải thiện với khả năng
vượt dốc 45%.
n Hệ thống điều khiển ADE cho phép
các tùy chọn và tốc độ hoạt động
được tùy chỉnh theo ý muốn của
khách hàng.
n Tải trọng bệ tăng hơn 100% so với
các model cạnh tranh (1.000 lb giới
hạn và 500 lb không giới hạn).

Xe nâng Tự hành dạng
Ống Lồng Dòng 400
Chiều cao Bệ
Tải trọng Bệ
(Giới hạn)
Tải trọng Bệ
(Không Giới hạn)
Tầm vươn Ngang
Chiều rộng Tổng thể
Trọng lượng
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400S	
40 ft. 4 in.
(12,29 m)
1.000 lb
(454 kg)
500 lb
(227 kg)
34 ft. 7 in.
(10,54 m)
7 ft. 6,5 in.
(2,30 m)
12.650 lb
(5.738 kg)

Luôn Nằm trong
Tầm Điều khiển

Điều khiển được
khách hàng ưa thích
nghĩa là ít nút và công
tác hơn để định vị bệ và ít tiêu tốn
thời gian hơn để học cách sử dụng
điều khiển bệ. Hệ thống Điều khiển
ADE® chuyên biệt của chúng tôi và
không điểm tra dầu phía sau giúp
cải thiện khả năng có thể bảo dưỡng
của máy khi một khay xoay ra ngoài
động cơ mang lại tiếp cận tốt hơn
cho sửa chữa. Với các công việc yêu
cầu hàn, chọn một model với một hệ
thống hàn gắn trên máy Miller®.
460SJ
46 ft.
(14,02 m)
Không Có
500 lb
(227 kg)
40 ft. 6 in.
(12,34 m)
7 ft. 6,5 in.
(2,30 m)
15.850 lb
(7.189 kg)

Dò ng 600
X e n â ng T ự h àn h d ạ ng Ố ng Lồ ng

Chinh phục Các
Thử thách Cao
hơn và Địa hình
Gồ ghề hơn
Sự kết hợp đầy sức mạnh của hiệu
suất và độ tin cậy của Dòng 600, bạn
có thể chinh phục mọi thử thách tại
nơi làm việc của mình. Dòng JLG®
600 có tải trọng bệ cao nhất so với
các sản phẩm trong ngành là 1.000
lb (454 kg) và phạm vi làm việc lớn
nhất cho tiếp cận được cải thiện.
Bùn, cát và địa hình gồ ghề không
thể gây khó khăn cho cầu xe dao
động tiêu chuẩn và khả năng vượt
dốc 45%. Các đặc điểm bổ sung bao
gồm một cần trục xoay khớp linh
động cho một phạm vi hoạt động
rộng hơn, một khay động cơ
vươn ra ngoài cho tiếp cận dễ
dàng hơn vào việc bảo dưỡng
định kỳ và chức năng máy trơn tru.
Vượt lên tất cả các công việc
khó khăn

Khi bạn cần khả năng vượt địa hình
mạnh nhất, hãy
chọn Dòng Bánh
xích 600. Một
khung gầm
bánh xích, tải
trọng 1.000 lb
(454 kg), với khả năng
cơ động trên các bề mặt mềm và
bán rính quay bằng không đưa bạn
tới vị trí nhanh hơn.

Xe nâng Tự hành
dạng Ống Lồng
Dòng 600
600S	
Chiều cao Bệ
Tải trọng Bệ
(Giới hạn)
Tải trọng Bệ
(Không Giới hạn)
Tầm vươn Ngang
Chiều rộng Tổng thể
Trọng lượng

Dò n g 6 0 0 Lồ n g ố n g
C á c lợ i t h ế
n Tầm với ngang hơn 56 ft cho các tiếp

cận được cải tiến.

n Cần trục khớp nối mang tới phạm vi

hoạt động rộng hơn.

n Tải trọng bệ tốt nhất trong ngành

công nghiệp với 1.000 lb (454 kg).

n Khả năng vượt dốc 45% và cầu xe

dao động cho kéo được cải thiện.

660SJ
60 ft. 3 in.
66 ft. 8 in.
(18,36 m)
(20,32 m)
1.000 lb
Không Có
(454 kg)		
500 lb
500 lb
(227 kg)
(227 kg)
49 ft. 6 in.
56 ft. 9 in.
(15,09 m)
(17,3 m)
7 ft. 11 in.
7 ft. 11 in.
(2,41 m)
(2,41 m)
22.750 lb
27.600 lb
(10.319 kg)
(12.519 kg)

600SC	
60 ft. 3 in.
(18,36 m)
1.000 lb
(454 kg)
500 lb
(227 kg)
49 ft. 6 in.
(15,09 m)
8 ft. 2 in.
(2,49 m)
22.500 lb
(10.206 kg)

660SJC
66 ft. 8 in.
(20,32 m)
500 lb
(227 kg)
500 lb
(227 kg)
56 ft. 9 in.
(17,30 m)
8 ft. 2 in.
(2,49 m)
27.100 lb
(12.293 kg)
11

Dòng 800
X e n â ng T ự h àn h d ạ ng Ố ng Lồ ng

Tầm với Cao hơn
Tự tin Điều khiển
Dành thời gian hoàn thành công
việc của bạn. Đi từ mặt đất tới 80 ft
trong chưa đến 67 giây — nhanh
hơn 40% so với các hãng cạnh tranh
khác. Các máy 80 ft này được đóng
gói với hiệu suất được chứng minh
bằng công việc — tầm với ngang
lên tới 75 ft (22,86 m) và tải trọng bệ
định mức kép lên tới 1.000 lb (454
kg). Khung gầm hẹp cố định độ rộng
giúp bạn đi vào và ra các khoảng
không hạn chế trong khi cần trục
xoay khớp tùy chọn 6 ft (1,83 m)
mang lại sự tiếp cận vị trí bạn cần.

Dòng 800 Lồ ng ố ng
C á c lợ i t h ế
n Tải trọng bệ định mức kép lên tới

1.000 lb (454 kg).

n Khả năng vượt dốc 45% và cầu xe

dao động cho kéo được cải thiện.
n Khay động cơ xoay ra ngoài cho
phép tiếp cận nhanh hơn và dễ hơn
cho bảo trì định kỳ
n Tốc độ tự nâng nhanh hơn.

Xe nâng Tự hành dạng
Ống Lồng Dòng 800
Chiều cao Bệ
Tải trọng Bệ
(Giới hạn)
Tải trọng Bệ
(Không Giới hạn)
Tầm vươn Ngang
Chiều rộng Tổng thể
(Cầu xe khi Co lại)
Trọng lượng
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800S	
80 ft.
(24,38 m)
1.000 lb
(454 kg)
500 lb
(227 kg)
71 ft.
(21,64 m)
8 ft. 2 in.
(2,49 m)
33.200 lb
(15.060 kg)

Điều khiển tiên tiến

Bộ điều khiển tương tự được cài đặt
trên toàn bộ gia đình xe nâng tự
hành JLG®. Hệ thống Điện tử Thiết
kế Tiên tiến (Điều khiển ADE®) mang
tới các chức năng máy tốt hơn, hiệu
suất nhiên liệu được nâng cao và
giảm phát thải.

860SJ
86 ft.
(26,21 m)
750 lb
(340 kg)
500 lb
(227 kg)
75 ft.
(22,86 m)
8 ft. 2 in.
(2,49 m)
36.400 lb
(16.511 kg)

Dò ng Ultra
X e n â ng T ự h àn h d ạ ng Ố ng Lồ ng

Nâng cao
Năng suất tới
Độ cao Lớn hơn
Kiểm soát được nơi làm việc với
Dòng JLG® Ultra. Khi bạn đang phải
đối mặt với những thách thức về
độ cao, bạn muốn một cỗ máy chắc
chắn vượt trên và xa các nhu cầu
thông thường. Cần cẩu cứng cáp
mang lại cho bạn sự tự tin và hỗ
trợ bạn cần để điều khiển tải trọng
1.000 lb ở độ cao 150 ft. Vòm cuốn
được điều khiển chuyên biệt điều
chỉnh tốc độ ở các rìa của phạm vi
làm việc nên bạn có thế cảm thấy
tốc độ giống nhau ở mọi địa điểm.
Tải trọng Lớn hơn

Với tải trọng kép
1.000/500 lb, bệ
có thể vận
chuyển nhiều
công nhân, dụng
cụ hoặc vật liệu hơn.
Dòng U ltra Ố ng l ồng
C á c lợ i t h ế
n Truyền động bốn bánh toàn thời gian đưa bạn vượt qua địa hình khó khăn.
n SkyPower®, một máy phát điện gắn trên máy công cuất liên tục 7.500 watt.
n Hệ thống theo dõi phạm vi điều chỉnh tốc độ ở các phía phạm vi làm việc để

nâng cao sự thoải mái cho bạn.

n Cần cẩu JibPLUS® cho phép bệ với tới xung quanh các góc.*
* Tải trọng giới hạn tới 500 lb (227 kg) khi cần trục ở chế độ xoay sang bên.

Xe nâng Tự hành dạng
Ống Lồng Dòng Ultra
Chiều cao Bệ
Tải trọng Bệ
(Giới hạn)
Tải trọng Bệ
(Không Giới hạn)
Tầm vươn Ngang
Chiều rộng Tổng thể
(Cầu xe khi Co lại)
Chiều rộng Tổng thể
(Cầu xe khi Mở rộng)
Trọng lượng1

1200SJP
120 ft.
(36,58 m)
1.000 lb
(454 kg)
500 lb
(227 kg)
75 ft.
(22,86 m)
8 ft. 2 in.
(2,49 m)
12 ft. 6 in.
(3,81 m)
40.900 lb
(18.552 kg)

1350SJP
135 ft.
(41,15 m)
1.000 lb
(454 kg)
500 lb
(227 kg)
80 ft.
(24,38 m)
8 ft. 2 in.
(2,49 m)
12 ft. 6 in.
(3,81 m)
45.000 lb
(20.411 kg)

1500SJ
150 ft.
(45,7 m)
1.000 lb
(454 kg)
500 lb
(227 kg)
80 ft.
(24,38 m)
8 ft. 2 in.
(2,49 m)
12 ft. 6 in.
(3,81 m)
48.000 lb
(21.772 kg)

1. Những tùy chọn hoặc tiêu chuẩn quốc gia nhất định sẽ tăng trọng lượng máy
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Dòng E300
X e n â ng T ự h àn h C h ạy đ i ệ n

Năng suất
cao hơn với
những góc hẹp
Xe nâng tự hành Dòng E300 thân
thiện với môi trường với hiệu suất
dẫn đầu ngành công nghiệp. Với cần
trục xoay khớp, bạn sẽ tiếp cận tốt
hơn nữa tới các địa điểm khó với tới.
Tùy chọn JibPLUS® cho phép cần trục
được cơ động sang hai bên cho các
tiếp cận ra ngoài hoặc vòng quanh.
Khả năng cơ động. Bên trong và
Bên ngoài.

Điều khiển Kéo Tự động trong Dòng
E300 cải thiện việc kéo trên các bề
mặt không bằng phẳng hoặc trơn
trượt và mang tới khả năng cơ động
lớn hơn. Cả hai bánh xe truyền động
làm việc độc lập cho việc kéo được
cải thiện trên các bề mặt không bằng
phẳng và giảm việc cọ lốp khi quay
góc quay nhỏ.

Dòng E300
C Á C LỢI T HẾ
n Tải trọng bệ 500 lb (227 kg).
n Tùy chọn cần cẩu JibPLUS® chuyên biệt cho phép phạm vi di chuyển 180 độ từ

bên này sang bên kia.

n Chiều cao bệ 30 ft.
n Trải nghiệm năng suất cao hơn với chu kỳ làm việc dài hơn.
n Thân thiện với môi trường với phát thải bằng không và tiếng ồn nhỏ.

Xe nâng Điện Tự hành
Dòng E300
Chiều cao Bệ
Tải trọng Bệ
(Không Giới hạn)
Tầm vươn Ngang
Chiều rộng Tổng thể
Trọng lượng
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E300AJ
30 ft. 2 in.
(9,19 m)
500 lb
(227 kg)
20 ft. 3 in.
(6,17 m)
48 in.
(1,22 m)
15.060 lb
(6.831 kg)

E300AJP
29 ft. 5 in.
(8,96 m)
500 lb
(227 kg)
20 ft. 1 in.
(6,12 m)
48 in.
(1,22 m)
15.400 lb
(6.985 kg)

DòngE/M 400
X e n â ng T ự h àn h C h ạy đ i ệ n

Hiệu suất
Suốt Ngày đêm
Dòng E400 sẽ giúp bạn làm việc lâu
hơn lên tới 50% so với đối thủ cạnh
tranh nhờ chu kỳ làm việc dẫn đầu
công nghệ. Tùy chọn Đa Nguồn giúp
bạn vận hành suốt ngày đêm và sạc
ắc-quy nhanh hơn với Hệ thống Sạc
Tự động Cụm Phát điện Sạc Nhanh.
Thêm vào đó, bạn có thể chọn tùy
chọn có và không có cần trục và
hai độ rộng khung gầm để vừa với
bất kỳ không gian làm việc nào/ và
nguồn điện hoặc nguồn chạy đa
nhiên liệu.
Hiển thị Mã Lỗi Trên máy

Nhận được phản hồi ngay lập tức về
tình trạng máy của bạn.

Dò n g E / M 4 0 0
C Á C LỢI T HẾ
n Tải trọng bệ 500 lb (227 kg).
n Tùy chọn cần cẩu JibPLUS® chuyên

biệt cho phép phạm vi di chuyển
180 độ từ bên này sang bên kia.
n Chiều cao bệ 40 ft.
n Trải nghiệm năng suất cao hơn với
chu kỳ làm việc dài hơn.
n Thân thiện với môi trường với phát
thải bằng không và tiếng ồn nhỏ.

Xe nâng
Điện
Tự hành
			
Dòng E400/M400 E400A Hẹp M400A Hẹp
Chiều cao Bệ
Tải trọng Bệ
(Không Giới hạn)
Tầm vươn Ngang
Chiều rộng Tổng thể
Chiều rộng Tổng thể
(Các Model Hẹp)
Trọng lượng
Trọng lượng
(Các Model Hẹp)

40 ft.
(12,19 m)
500 lb
(227 kg)
21 ft. 2 in.
(6,45 m)
—
—
4 ft. 11 in.
(1,50 m)
—
—
13.100 lb
(5.942 kg)

40 ft.
(12,19 m)
500 lb
(227 kg)
21 ft. 2 in.
(6,45 m)
—
—
4 ft. 11 in.
(1,50 m)
—
—
13.400 lb
(6.078 kg)

E400AJP
M400AJP
E400AJP Hẹp M400AJP Hẹp
40 ft.
40 ft.
(12,19 m)
(12,19 m)
500 lb
500 lb
(227 kg)
(227 kg)
22 ft. 5 in.
22 ft. 5 in.
(6,83 m)
(6,83 m)
5 ft. 9 in.
5 ft. 9 in.
(1,75 m)
(1,75 m)
4 ft. 11 in.
4 ft. 11 in.
(1,50 m)
(1,50 m)
13.700 lb
14.000 lb
(6.214 kg)
(6.350 kg)
14.900 lb
15.200 lb
(6.759 kg)
(6.895 kg)
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Dòng E/M450
X e n â ng T ự h àn h C h ạy đ i ệ n

Xe nâng Tự hành
Chạy điện
Dễ Tiếp cận hơn, Năng suất Cao hơn.

Tốn ít thời gian định vị và nhiều thời
gian làm việc hơn với tốc độ hoạt
động nhanh hơn với Dòng E450. Với
cần cẩu nhanh nhất trong số các
sản phẩm cùng loại và vận hành đa
chức năng, bạn có thể hoàn thành
được nhiều công việc hơn cả trong
nhà lẫn ngoài trời. Một cần trục xoay
khớp tùy chọn cho phép bạn đến
gần hơn với công việc của bạn, cung
cấp phạm vi di chuyển thẳng đứng
141 độ. Trong khi Hệ thống Sạc Tự
Động Cụm Phát điện Sạc Nhanh đa
nguồn tự động sạc ắc-quy để vận
hành máy liên tục và có năng suất
tối ưu.
Hiệu suất Trên hoặc Ngoài Đế

Cảm ứng trên các bánh cho phép
phản hồi nên hệ thống điều khiển
tiên tiến có thể đảm bảo cả hai bánh
truyền động làm việc độc lập để có
kéo được cải thiện trên các bề mặt
không bằng phẳng và các ứng dụng
ngoài bệ.

Xe nâng Tự hành Chữ Z
Dòng E450/M450
E450A
Chiều cao Bệ
Tải trọng Bệ
(Không Giới hạn)
Tầm vươn Ngang
Chiều rộng Tổng thể
Trọng lượng
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45 ft.
(13,72 m)
500 lb
(227 kg)
23 ft. 1 in.
(7,04 m)
5 ft. 9 in.
(1,75 m)
12.600 lb
(5.715 kg)

Dò n g E / M 4 5 0
C á c lợ i t h ế
n Tải trọng bệ 500 lb (227 kg).
n Tùy chọn cần cẩu cần trục chuyên

biệt mang lại phạm vi di chuyển
thẳng đứng 141 độ.
n Chiều cao bệ 45 ft.
n Điều khiển Kéo Tự động đem lại tính
cơ động tốt hơn.
n Trải nghiệm năng suất cao hơn với
chu kỳ làm việc dài hơn.
n Thân thiện với môi trường với phát
thải bằng không và tiếng ồn nhỏ.

M450A
45 ft.
(13,72 m)
500 lb
(227 kg)
23 ft. 1 in.
(7,04 m)
5 ft. 9 in.
(1,75 m)
12.900 lb
(5.851 kg)

E450AJ
45 ft.
(13,72 m)
500 lb
(227 kg)
23 ft. 9 in.
(7,24 m)
5 ft. 9 in.
(1,75 m)
14.400 lb
(6.532 kg)

M450AJ
45 ft.
(13,72 m)
500 lb
(227 kg)
23 ft. 9 in.
(7,24 m)
5 ft. 9 in.
(1,75 m)
14.700 lb
(6.667 kg)

Dòng E/M600
X e n â ng T ự h àn h C h ạy đ i ệ n

Sạch và Xanh,
Máy 60-ft
Dòng E600 đưa bạn tới độ cao lớn
nhất của một xe nâng tự hành chạy
điện. Với bốn cài đặt thông số, bạn
có thể chọn chạy điện hoặc đa
nguồn, xoay khớp tiêu chuẩn hoặc
xoay khớp với JibPLUS®.
Bạn có thể làm việc trên hoặc ngoài
mặt đất bằng mà không cần lo ngại
với các lốp không để lại vết trên mọi
địa hình. Với Điều khiển Lực kéo Tự
động, truyền động tất cả các bánh
tùy chọn và cầu xe dao động tiêu
chuẩn, bạn sẽ không cần phải ngại
di chuyển trên địa hình gồ ghề.
Cho dù công việc của bạn có bao
gồm các ứng dụng công nghiệp, bảo
dưỡng, xây dựng hay bất cứ nhiệm
vụ nào khác, Dòng E600 vẫn đáp
ứng không phát thải và giảm mức
độ tiếng ồn.

Dò n g E / M 6 0 0
C Á C LỢI T HẾ
n Tầm vươn ngang trên 43 ft.
n Không phát thải và vận hành yên

tĩnh.

n Thời gian nạp lại nhanh với hệ thống

đa nguồn.

n Tổng trọng lượng xe thấp chỉ

15.000 lb (6.804 kg).

n Cầu xe dao động tiêu chuẩn và

truyền động tất cả các bánh tùy
chọn.

Dòng Cần cẩu Điện
E/M600
		
Chiều cao Bệ 		
		
Tải trọng Bệ		
(Không Giới hạn)		
Tầm
vươn Ngang 		
		
Chiều
rộng Tổng thể 		
		
Trọng
lượng 		
		

E600J
60 ft. 3 in.
(18,36 m)
500 lb
(227 kg)
43 ft. 3 in.
(13,18 m)
7 ft. 11 in.
(2,41 m)
15.200 lb
(6.895 kg)

M600J
60 ft. 3 in.
(18,36 m)
500 lb
(227 kg)
43 ft. 3 in.
(13,18 m)
7 ft. 11 in.
(2,41 m)
15.500 lb
(7.756 kg)

E600JP
60 ft. 4 in.
(18,39 m)
500 lb
(227 kg)
44 ft. 5 in.
(13,54 m)
7 ft. 11 in.
(2,41 m)
15.750 lb
(7.144 kg)

M600JP
60 ft. 4 in.
(18,39 m)
500 lb
(227 kg)
44 ft. 5 in.
(13,54 m)
7 ft. 11 in.
(2,41 m)
16.050 lb
(7.200 kg)
17

Dòng RT
X e n â ng T ự h àn h C ắt k é o Đ ị a h ì n h G ồ g h ề

Tải trọng Cao hơn
Bệ Lớn hơn
Dòng RT mạnh mẽ cho phép bạn thực hiện
công việc hiệu quả hơn, trên một loạt các ứng
dụng, với tải trọng nâng tăng và bệ lớn hơn. Khi
bạn muốn hoàn thành công việc đảm bảo thời
gian và ngân sách, hãy để Dòng RT làm việc cho
bạn. Bệ MegaDeck® chuyên biệt đưa nhiều người
và vật liệu hơn lên khu vực làm việc của bạn,
cho năng suất tối ưu. Điều này đặc biệt quan
trọng khi bạn có những ứng dụng cần tới nhiều
tấm vách thạch cao hoặc tấm ốp.

Xe nâng Cắt kéo cho
Địa hình Gồ ghề
Kích thước Nhỏ gọn, Độ Linh hoạt Cao

Hãy tới những nơi các xe nâng dạng cắt kéo khác
không thể tới với 260MRT. Khung gầm hẹp chỉ 69
in. phù hợp với các không gian chật hẹp trong khi
truyền động bốn bánh tiêu chuẩn và khả năng
vượt dốc 35 phần trăm giúp bạn duy trì di chuyển.
Bệ làm việc lớn với phần mở rộng sàn trải ra dài 4
ft và tải trọng bệ 1.250 lb chứa được nhiều vật liệu
hơn và cho phép bạn làm việc năng suất hơn.
Dòng RT
C á c lợ i t h ế
n Tải trọng tối đa 2.250 lb cho nhiều công nhân và vật liệu hơn.
n Bệ MegaDeck có đặc điểm là không gian làm việc trên 145 ft vuông (13,5 m) và

các phần mở rộng sàn kép tùy chọn.

n Khả năng vượt dốc lên tới 45%.
n Chiều cao bệ 26 ft. (7.92 m), 33 ft. (10,6 m) và 43 ft. (13,11 m).
n Khả năng điều chỉnh cân bằng nhanh hơn với bộ kích nâng một chạm tùy chọn.
n Nguồn bơm pít-tông, truyền động bốn bánh và cầu xe dao động đem đến khả

năng chống chịu địa hình mà máy khác không thể sánh kịp.

Xe nâng Tự hành Cắt
kéo Địa hình Gồ ghề 260MRT
Chiều cao Bệ
Tải trọng Bệ
(Không Giới hạn)
Kích thước Bệ
Chiều rộng Tổng thể
Nguồn Điện
Trọng lượng
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3394RT
4394RT
26 ft.
33 ft.
43 ft.
(7,92 m)
(10,06 m)
(13,11 m)
1.250 lb
2.250 lb
1.500 lb
(567 kg)
(1.020 kg)
(680 kg)
65 x 102 in.
86 x 150 in.
86 x 150 in.
(1,65 x 2,59 m)
(2,18 x 3,81 m)
(2,18 x 3,81 m)
5 ft. 9 in.
7 ft. 10 in.
7 ft. 10 in.
(1,75 m)
(2,39 m)
(2,39 m)
Nhiên liệu Kép 24,5 mã lực (18,3 kW) Nhiên liệu Kép 82 mã lực (61 kW) Nhiên liệu Kép 82 mã lực (61 kW)
Điezen 23,5 mã lực (17,5 kW) Điezen 49 mã lực (36,5 kW) Điezen 49 mã lực (36,5 kW)
7.360 lb
11.910 lb
15.300 lb
(3.338 kg)
(5.402 kg)
(6.940 kg)

Dò ng ES
X e n â ng T ự h à n h C ắt ké o b ằ ng Đ i ện

Sẵn sàng
Làm việc
Thêm giờ
Hãy trải nghiệm các lợi ích của thời
gian nạp giảm và thời gian chạy lâu
hơn với các xe nâng dạng cắt kéo
Dòng ES. Bạn có thể duy trì công
việc lâu hơn, làm được nhiều việc
hơn trong một ngày.
Với chỉ hai ống và bốn khớp nối ống,
bạn sẽ làm việc với một cỗ máy sạch
sẽ hơn, giảm yêu cầu bảo trì theo kế
hoạch và giảm nguy cơ rò rỉ.

Dò n g ES
C Á C LỢI T HẾ
n Chi phí sở hữu thấp hơn.
n Các gói phụ kiện chuyên biệt cho

Tải trọng lên tới 1.000 lb, điều khiển
tỷ lệ cho vận hành dễ dàng hơn và
các gói phụ kiện tùy chọn cho bạn
chính xác những gì bạn cần để hoàn
thành công việc.

Xe nâng Điện
Cắt kéo Dòng ES
Chiều cao Bệ
Tải trọng Bệ
(Không Giới hạn)
Kích thước Bệ
Chiều rộng Tổng thể
Nguồn Điện
Trọng lượng

1930ES	
18 ft. 9 in.
(5,72 m)
500 lb
(227 kg)
30 x 73,5 in.
(0,76 x 1,87 m)
30 in.
(76 cm)
4 x 6V
220 amp-giờ
2.750 lb
(1.247 kg)

ứng dụng cụ thể.

n Bệ lớn hơn và tải trọng cao hơn.
n Ba model rộng 30 in. (76 cm) vừa vặn

qua các ô cửa và lối đi hẹp.

n Kéo-vị trí tự động.

2030ES	
20 ft.
(6,10 m)
800 lb
(363 kg)
30 x 90,5 in.
(0,76 x 2,3 m)
30 in.
(76 cm)
4 x 6V
220 amp-giờ
3.750 lb
(1.700 kg)

2630ES	
25 ft. 6 in.
(7,77 m)
500/800 lb
(227/363 kg)
30 x 90,5 in.
(0,76 x 2,3 m)
30 in.
(76 cm)
4 x 6V
220 amp-giờ
4.750 lb
(2.155 kg)

2646ES	
26 ft.
(7,92 m)
1.000 lb
(454 kg)
44 x 98,5 in.
(1,12 x 2,5 m)
46 in.
(1,17 m)
4 x 6V
220 amp-giờ
4.770 lb
(2.163 kg)

3246ES
31 ft. 9 in.
(9,68 m)
700/1.000 lb
(318/454 kg)
44 x 98,5 in.
(1,12 x 2,5 m)
46 in.
(1,17 m)
4 x 6V
220 amp-giờ
4.780 lb
(2.168 kg)
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Dòng RS
X e n â ng T ự h à n h C ắt ké o b ằ ng Đ i ện

Luôn luôn Sẵn sàng
Làm việc
Từ xây dựng thương mại cho tới các ứng
dụng bảo dưỡng bệnh viện, trường học và
cơ sở, Dòng RS có thể được sử dụng hầu
như ở bất kỳ nơi nào có việc cần làm. Sự
chắc chắn và thiết kế đơn giản của Dòng
RS khiến những cỗ máy này cực kỳ đáng tin
cậy. Đó là giá trị mà bạn cần mà không phải
đánh đổi hiệu suất và chất lượng.
Hãy chọn trong số hai model đặc trưng
với chiều cao lên tới 9,75 m và tải trọng
320 kg. Các điều khiển bộ vận hành cải
tiến, tương tự với dòng ES, và bán kính
quay rất nhỏ giúp sử dụng đơn giản và tạo
tính cơ động khi tại nơi làm việc. Đồng hồ
Chỉ báo Kỹ thuật số Đa chức năng giúp cho
việc đánh giá ắc-quy và chẩn đoán lỗi
Dò n g RS
C á c lợ i t h ế
đơn giản hơn.
n Truyền động điện trực tiếp cung

cấp các chu kỳ làm việc dẫn đầu
công nghệ tương tự với dòng ES.
n Bảo vệ ổ gà thụ động loại bỏ tất cả
các bộ phận chuyển động trong
hệ thống bảo vệ ổ gà, giảm nhu
cầu sửa chữa hoặc thay thế.
n Chỉ có 4 ống, cho độ tin cậy được
cải thiện.
n Khu vực cất giữ ắc-quy có thể dễ
dàng tiếp cận và không có ngăn
kéo để kéo ra.
n Cả hai model có khả năng tải mà
không cần sự hỗ trợ và độ vượt
các độ dốc lên đến 25%.

Xe nâng Điện
Cắt kéo Dòng RS
Chiều cao Bệ
Tải trọng Bệ
Kích thước Bệ
Chiều rộng Tổng thể
Nguồn Điện
Trọng lượng
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6RS	
19 ft.
(5,8 m)
500 lb
(227 kg)
27 x 72 in.
(0,68 x 1,82 m)
32 in.
(0,812 m)
4 x 6V 220AH
25 amp
3.000 lb
(1.360 kg)

10RS
32 ft.
(9,75 m)
705 lb
(320 kg)
42,5 x 84,7 in.
(1,08 x 2,15 m)
48 in.
(1,22 m)
4 x 6V 220AH
25 amp
5.070 lb
(2.300 kg)

Dò ng LE
X e n â ng T ự h à n h C ắt ké o b ằ ng Đ i ện Lớ n

Hiệu suất Vượt
trội, Trên Đường
bằng phẳng và
Không bằng
phẳng
Đương đầu với một loạt địa hình,
không có tiếng ồn và khói. Với cầu
xe dao động tiêu chuẩn, khả năng
vượt dốc 35 phần trăm, lốp cho mọi
địa hình bền bỉ và truyền động tất cả
các bánh sẵn có, bạn sẽ có thể đi ra
khỏi mặt đất bằng và đi vào bùn với
xe nâng dạng cắt kéo Dòng LE.

Dò n g L E
C Á C LỢI T HẾ
n Gấp đôi chu kỳ làm việc của các xe

nâng điện dạng cắt kéo cạnh tranh.

n Tải trọng 1.000 lb (3369LE) trên bệ và

250 lb trên phần mở rộng bệ.

n Không phát thải và vận hành yên

Hệ thống truyền động điện trực tiếp
hiệu quả đem đến sức mạnh bạn sẽ
cần tới cho những công việc khó khăn;
và bạn sẽ có được chu kỳ làm việc gấp
đôi so với các xe nâng điện dạng cắt
kéo khác với các ắc-quy duy trì.

tĩnh cho các môi trường dễ bị ảnh
hưởng.
n Tùy chọn đa nguồn đặc trưng với
một máy phát điện chạy điezen ngay
trên xe với hiệu suất nhiên liệu được
cải thiện cho chi phí thấp hơn và nạp
ắc-quy tự động.

Điều khiển lực kéo tự động toàn thời
gian và cầu xe dao động đẩy mạnh
năng suất trên địa hình gồ ghề.

Xe nâng Điện
Cắt kéo Lớn Dòng LE
Chiều cao Bệ
Tải trọng Bệ
(Không Giới hạn)
Kích thước Bệ
Chiều rộng Tổng thể
Nguồn Điện
Trọng lượng

3369LE
33 ft.
(10,06 m)
1.000 lb
(454 kg)
65 x 115 in.
(1,65 x 2,92 m)
5 ft. 9 in.
(1,75 m)
8 x 6V
370 amp-giờ
9.760 lb
(1.247 kg)

4069LE
40 ft.
(12,19 m)
800 lb
(363 kg)
65 x 115 in.
(1,65 x 2,92 m)
5 ft. 9 in.
(1,75 m)
8 x 6V
370 amp-giờ
10.560 lb
(4.790 kg)
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Mo del Dòng 1230ES
X e n â ng K i ể u tr ụ T h ẳ ng đ ứ ng

Nhỏ gọn Mạnh mẽ
Năng suất
Xe nâng kiểu trụ 1230ES đủ nhỏ gọn để vừa trong
thang máy chuyển hàng và đủ nhẹ để sử dụng
trên sàn không chịu được trọng lượng cao. Truyền
động điện siêu hiệu suất giúp bạn duy trì làm việc
lâu hơn, tăng thời gian vận hành và nâng cao năng
suất làm việc của bạn. Với tải trọng 500 lb,
1230ES có sức mạnh để chở bạn và
dụng cụ của bạn, ngay cả ở độ cao
tối đa.

Khả năng bảo trì

• Các cửa ắc-quy xoay ra toàn bộ bằng
thép với bản lề có tải trọng lớn.
• Thiết kế chắc chắn và trụ cao 12 ft
mạnh mẽ cho độ bền cao.
Dò n g 1 2 3 0 ES
Sạch hơn 98%

Ít ống và khớp nối
ống hơn có nghĩa
là ít điểm dễ bị rò
rỉ hơn.

C Á C LỢI T HẾ
n Bán kính quay năm inch cho những

không gian làm việc chật hẹp.

n Nâng hoặc hạ trong 12 giây giúp

tăng năng suất.

n Không có dây xích, cáp hay bánh lăn

để phải bảo dưỡng hoặc thay thế.

Xe nâng Điện kiểu Trụ
1230ES
Chiều cao Bệ
Tải trọng Bệ
(Không Giới hạn)
Kích thước Bệ
Chiều rộng Tổng thể
Trọng lượng
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1230ES
12 ft.
(3,66 m)
500 lb
(227 kg)
27 x 49,5 in.
(0,68 x 1,25 m)
30 in.
(76 cm)
1.740 lb
(790 kg)

Dò ng Touc an ®
X e n â ng T ự h à n h K i ểu T rụ

Đưa vào Tầm với
Những Nơi Khó
Với tới
Xe nâng kiểu trụ thẳng đứng JLG
Toucan® cho phép bạn làm việc đi
lên, di chuyển bên trên và xung
quanh các dây chuyền lắp ráp, giá,
đường ống hoặc các phân khu dễ
dàng hơn và không bị cản trở. Tải
trọng 200 kg và truyền động điện
hoạt động lâu dài của nó giúp nâng
cao năng suất.
Được chế tạo để đương đầu với
những thử thách tại cơ sở của bạn

Bảo trì máy, trang bị lại và thay đổi
thiết bị, nhập kho, kiểm tra và tu sửa,
ký kết hợp đồng chung — bạn có
thể kể đến Dòng Toucan để giúp duy
trì nhịp độ sản xuất.

Dò n g To u c a n ®
C Á C LỢI T HẾ
n Cần trục xoay khớp linh hoạt cung

cấp tầm với đi lên và di chuyển bên
trên lên tới 7,12 m, và tầm với ngang
lên tới 5,55 m.
n Trụ xoay 345 độ cho khả năng điều
chỉnh vị trí không thể sánh kịp.
n Tải trọng cho hai công nhân và vật tư.

Xe nâng Tự hành Kiểu Trụ

Dòng Toucan
		
Chiều cao Bệ		
Tải trọng Bệ		
Tầm vươn Ngang (Bệ tiêu chuẩn)		
Chiều rộng Tổng thể		
Trọng lượng (Bệ tiêu chuẩn)		

T8E
6,15 m
200 Kg
1,89 m
0,99 m
2.120 Kg

T10E
8,10 m
200 Kg
2,58 m
0,99 m
2.990 Kg

T12E
9,83 m
200 Kg
4,60 m
1,20 m
4.300 Kg

T12E Plus
10,65 m
200 Kg
5,55 m
1,20 m
4.900 Kg
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Dòng B ánh x ích Nhỏ gọn
X e n â ng Đ i ện T ự h à n h C h ữ Z

Vươn tới Nơi các
Máy Khác Không
thể với Xe Cần cẩu
Bánh xích Nhỏ gọn
JLG
®

Giờ đây bạn có thể tới được nhiều nơi quanh
nơi làm việc hơn nhờ vào trọng lượng nhẹ
và các mắt xích cao su trên Cần cẩu Bánh xích
Nhỏ gọn. Với bốn model sẵn có với các độ cao
làm việc trong khoảng từ 14 m đến 23 m,
Cần cẩu Bánh xích Nhỏ gọn JLG có đặc điểm là ụ
bánh xích có thể leo bậc và khung gầm hẹp để
tiếp cận qua cổng, kho bãi, ô cửa tiêu chuẩn và
các tòa nhà công.

Dòng Cầ n c ẩu B ánh xíc h
Nhỏ gọn
C Á C LỢI T HẾ
n Thiết kế nhỏ gọn giúp vận chuyển dễ

dàng hơn

n Khả năng cơ động và tiếp cận được

tăng cường

n Thân thiện với môi trường -- động cơ

kết hợp điện và đốt trong cho việc sử
dụng năng lượng hiệu quả
n Các giá đỡ cần cho vận hành và cung
cấp khả năng thăng bằng
n Trọng lượng nhẹ cho tải sàn thấp và
vận chuyển dễ dàng
Các bức ảnh được mô tả trong ấn phẩm này chỉ cho mục đích minh họa. Bất kỳ sản phẩm, đề-can hay chi tiết khác nào được mô tả đều có thể bị
thay đổi hoặc điều chỉnh theo quyết định của nhà sản xuất.

Dòng
Bánh xích Nhỏ gọn
		
Chiều cao Bệ		
Tải trọng Bệ		
(Không Giới hạn)
Tầm vươn Ngang		
Chiều rộng Tổng thể		
Trọng lượng 		
Thông số kỹ thuật sơ bộ - xin tư vấn từ nhà máy để biết thêm chi tiết.
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X14J
11,9 m

X19J
16,67 m

X23J
21,10 m

200 Kg

200 Kg

200 Kg

6,26 m
0,79 m
1.430 Kg

5,90 m
0,79 m
2.106 Kg

11,13 m
0,99 m
3.100 Kg

Dòng MVL
X e n â ng T h ẳng đứng D i đ ộ ng

Đưa Năng suất
Của bạn Cao hơn
Cho dù bạn có việc làm trong các
nhà máy, trung tâm bán lẻ, sân bay
hoặc các tòa nhà công cộng, Xe
nâng Thẳng đứng Di động JLG® cho
bạn duy trì làm việc lâu hơn. Truyền
động điện trực tiếp đáng tin cậy
cung cấp điện trong khi các ắc-quy
chu kỳ dài không cần bảo trì giữ
được mức điện tích. Bộ nạp tích hợp,
tự động có khả năng nạp lại trong
năm giờ. Ba tùy chọn bệ với giá
chuyên biệt nhanh chóng thay đổi
trong một phút cho phép bạn hoàn
thành công việc bảo trì một cách
hiệu quả.
Dễ Vận hành và Khả năng cơ động

Đương đầu trực tiếp với nhiệm vụ
trong tầm tay với điều khiển cần
lái đơn Point & Go®. Nó điều khiển
truyền động và lái, cũng như việc
nâng cao và hạ xuống với tốc độ lên
và xuống khác nhau.
Dò ng MVL
C á c lợ i t h ế
n Chạy được ở chiều cao đầy đủ mà

không cần giá đỡ.

n Chu kỳ làm việc của ắc-quy dài.

Bán kính Quay Bằng 0

n Trụ a-nốt hóa cứng nhất trong

Thiết kế nhỏ gọn cho phép
MVL quay trên chính trục
của nó, tạo sự tiếp cập
nhiều hơn đến những khu
vực mà không gian hạn
chế.

ngành.

Xe nâng Thẳng đứng Di động
Dòng MVL
Chiều cao Làm việc
Tổng Chiều rộng Chân đế
Tải trọng Bệ
Bán kính Quay
Tốc độ Truyền động: (Bệ khi Hạ)
Tốc độ Truyền động: (Bệ khi Nâng)

15MVL
21 ft. 4 in.
(6,5 m)
29,5 in.
(75 cm)
500 lb
(227 kg)
Không
3,5 dặm/giờ/5,6 km/giờ
0,6 dặm/giờ/1 km/giờ

20MVL
25 ft. 6 in.
(7,77 m)
29,5 in.
(75 cm)
350 lb
(159 kg)
Không
3,5 dặm/giờ/5,6 km/giờ
0,6 dặm/giờ/1 km/giờ
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Dò ng AM
X e n â ng T ự h àn h T h ẳ ng đ ứ ng B án h xe tr ư ợt

Giúp sức Cho
Danh sách kiểm tra
Bảo trì Của bạn
Xe nâng thẳng đứng đẩy xung quanh AccessMaster®
tạo ra một cấp độ giá trị và hiệu suất hoàn toàn
mới. Xe nâng AccessMaster tạo ra từ tính khả
chuyển cho tới khả năng cơ động của chúng.
Dòng AM đặc trưng với sáu model có độ cao bệ từ
19 ft đến 41 ft, và một model không yêu cầu giá đỡ
ngay cả khi ở độ cao tối đa. Từ công nghiệp và
bảo trì đến sử dụng trong giải trí và trong các
cơ sở, tải trọng bệ 350 lb cung cấp cho bạn chỗ
để làm việc.
Dò ng AM
C á c lợ i t h ế
n Chiều cao bệ từ 19 ft đến 41 ft (5,79

đến 12,50 m).

n Thanh ray bằng thép vuông cứng.
n Trụ a-nốt hóa khỏe hơn,

Dễ Vận chuyển

cứng hơn và không cần
bảo trì trong suốt thời
gian sử dụng.
n Bộ Mở rộng Càng sẵn có
trên tất cả các model AM.

Tất cả các model AM có
một thiết bị tải con lăn
cung cấp tải thuận tiện.

Xe nâng Thẳng đứng Đẩy
Xung quanh Dòng AMI
Chiều cao Làm việc
Tổng Chiều rộng Chân đế
Chiều cao Tổng thể khi Xếp gọn
Tải trọng Bệ
Kích thước Bệ

Xe nâng Thẳng
đứng Đẩy Xung
quanh Dòng AM

20AM
26 ft.
(7,92 m)
29 in.
Tổng Chiều rộng Chân đế
(74 cm)
77,5 in.
Chiều cao Tổng thể khi Xếp gọn
(1,97 m)
350 lb
Tải trọng Bệ
(159 kg)
26 in. x 25,5 in.
Kích thước Bệ
(66 x 65 cm)

Chiều cao Làm việc
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19AMI
25 ft.
(7,62 m)
34 in.
(86 cm)
78 in.
(1,98 m)
350 lb
(160 kg)
28 in. x 26 in.
(71 x 66 cm)

25AM
31 ft.
(9,45 m)
29 in.
(74 cm)
77,5 in.
(1,97 m)
350 lb
(159 kg)
26 in. x 25,5 in.
(66 x 65 cm)

30AM
36 ft.
(10,97 m)
29 in.
(74 cm)
77,5 in.
(1,97 m)
350 lb
(159 kg)
26 in. x 25,5 in.
(66 x 65 cm)

36AM
42 ft.
(12,8 m)
29 in.
(74 cm)
104 in.
(2,64 m)
300 lb
(136 kg)
26 in. x 25,5 in.
(66 x 65 cm)

41AM
47 ft.
(14,33 m)
29 in.
(74 cm)
104 in.
(2,64 m)
300 lb
(136 kg)
26 in. x 25,5 in.
(66 x 65 cm)

Các Phụ kiện Xe nâng Tự hành
Chọn trong số rất nhiều phụ kiện được thiết kế để tối đa hóa hiệu suất,
năng suất và an toàn.
SkyAir®
Với một máy nén khí được tích hợp trên xe, gói SkyAir cung cấp 9,3 CFM ở áp suất
lên tới 125 psi.
SkyGlazier®
Khay để kính và bảng đầu tiên và duy nhất được nhà máy phê duyệt. Các bảng
được bảo vệ khỏi bị hư hại và năng suất được cải thiện đồng thời làm giảm sự
mệt mỏi của người vận hành.
SkyPower®
Hệ thống SkyPower bao gồm một máy phát điện liên tục 7500W tích hợp với cáp
nguồn, và đường dẫn khí/nước lắp đặt trong đường dây điện. Ngoài ra, nó còn
cung cấp nguồn AC độc lập để chạy các dụng cụ cầm tay.
SkyWelder®
Với máy hàn Miller® CST — 280 được đưa vào trong bệ cần cẩu SkyPower, không
gian được duy trì trong khi vẫn cung cấp khả năng hàn que và hàn TIG.
Nite Bright®
Gói này bao gồm các đèn 40 watt để chiếu sáng nơi làm việc của bạn cộng với
khu vực xung quanh khung gầm để tăng tầm nhìn rõ.
Giá mang Bảng
Bạn không cần bày ra bệ với nào vách thạch cao, gỗ dán hay đá tấm. Với giá
mang bảng được nhà máy phê duyệt, bạn có thể chất tải các bảng bên ngoài
thanh ray cho đến khi đã sẵn sàng để sử dụng chúng.
Phụ kiện Giá đỡ Ống
Giá để ống được nhà sản xuất phê duyệt cho phép giữ vật liệu một cách tích cực
trong khi việc để vật liệu bên ngoài bệ giúp tránh hư hỏng thanh ray và tối ưu
hóa không gian.
Ê-tô
Ê-tô được nhà máy phê duyệt, lắp trên thanh ray đem đến một phương pháp tiện
lợi và an toàn để giữ chắc vật liệu khi bạn làm việc với nó.
Workstation in the Sky®
Giữ một máy cưa kiếm, khoan, cưa đĩa, bộ nạp ắc-quy và hộp phụ tùng sáu nhân
sáu inch. Có kèm một khay kéo ra để cung cấp bề mặt làm việc phẳng gần đầu
thanh ray. Có sẵn kèm và không kèm giắc cắm 12V
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Phụ kiện Xe nâng Cắt kéo
Biến chiếc xe nâng cắt kéo của bạn thành một cỗ máy linh hoạt, tăng năng
suất với các sản phẩm Workstation in the Sky® chuyên biệt. Phụ kiện của
chúng tôi được tạo ra để duy trì không gian bệ, cải thiện điều kiện làm việc
và biến xe nâng của bạn thành một công cụ làm việc phi thường.
Gói Dành cho Thợ điện
Cho các ứng dụng của nhà thầu điện yêu cầu công cụ dùng nguồn ắc-quy, trạm
làm việc JLG giữ các dụng cụ của bạn nằm trong tầm tay và cách xa khỏi sàn bệ.
Bàn làm việc có thể gập gọn và các túi đúc rộng rãi để đựng đồ trong khi vẫn duy
trì không gian làm việc mở để hoàn thành công việc.
n Trạm làm việc
n Cọc treo cho thợ điện, có thể treo sáu
cuộn dây 500 foot
n Giá đỡ Ống1
n Giắc cắm 12V tùy chọn
n Ê-tô
Gói Dành cho Thợ Đường ống
Giá để ống được nhà sản xuất phê duyệt cho phép giữ vật liệu một cách tích cực
cho các nhà thầu đường ống, trong khi việc để vật liệu bên ngoài bệ giúp tránh
hư hại đến thanh ray và tối ưu hóa không gian.
n Trạm làm việc
n Ê-tô
n Giá đỡ Ống1
n Giắc cắm 12V
Gói Bảo trì Máy
Gói Bảo trì Máy kết hợp các linh kiện chung của gói dành cho Thợ điện và dành
cho Thợ Đường ống, giúp cho những người chuyên bảo dưỡng nhà máy thực
hiện công việc, từ sửa chữa đến lắp đặt điện và cơ.
n Giắc cắm 12V
n Trạm làm việc
n Quik Welder, một máy hàn dây độc lập
n Giá đỡ Ống1
n Ê-tô

Quik Welder®
Lý tưởng cho hàn điểm, máy hàn dây Miller® độc lập này tiết kiệm thời gian bằng
cách loại bỏ nhu cầu di chuyển các thùng nặng nề hay cáp dẫn điện hàn cồng
kềnh. Các cáp dẫn điện được tích hợp vào xe nâng cắt kéo; các ắc-quy của xe
nâng dạng cắt kéo cấp nguồn cho máy hàn.
SkyPositioner®
Được thiết kế để đặt đường ống hoặc ống dẫn nặng phía trên tầm đầu. Hệ thống
lắp đặt gắn trên bệ di động này bao gồm các kích nâng để nâng các vật nặng, và
nó cho phép bạn đặt các vật nặng theo hướng trước-sau hoặc bên này-bên kia.

1. Không có sẵn trên Xe nâng Cắt kéo 1930ES.
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JLG ® G round S upp or t

Đặt Công Việc Của Bạn Lên Trên Hết
Khi nói đến JLG® Ground Support, nó là để dành hoàn toàn cho bạn. Năng
suất của bạn. Khả năng sinh lợi của bạn. Thời gian vận hành máy của bạn. Từ
việc mua thiết bị đầu tiên của bạn thẳng suốt tới việc đào tạo, các phụ tùng
và bảo trì sẽ kèm theo.
Trung tâm Tổng đài Phục vụ Khách hàng

Bạn có thể được bảo đảm rằng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để hỗ trợ bạn.
Chỉ cần nghĩ đến chúng tôi như một đội ngũ hỗ trợ cá nhân, có mặt khi được yêu
cầu, dịch vụ hoàn chỉnh của bạn.
Các Phụ tùng Thị trường sau

Duy trì thiết bị của bạn hoạt động với hiệu suất cao nhất
với các bộ phận thay thế, phụ kiện, phụ tùng đi kèm, các
bộ phận chế tạo lại và có sức cạnh tranh của chính hãng,
tất cả đều từ một nguồn — JLG.
Đào tạo

Biết rõ về thiết bị của bạn cả bên trong lẫn bên ngoài sẽ đem lại năng suất cao
hơn cho công việc. Những khóa học có người hướng dẫn của chúng tôi sẽ hỗ trợ
bạn đúng lúc khi bạn cần để thành công.
Các Trung tâm Dịch vụ

Các nhu cầu của bạn. Thời gian vận hành máy của bạn. Công việc của JLG là đáp
ứng mọi nhu cầu của bạn, từ việc sửa chữa, tổ chức lại điều kiện làm việc, các bộ
phận trong ngày và hơn thế nữa. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.
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