Electric Powered

Aerial Work
Platforms
Panduan Referensi

Electric Powered
A e r i al w o rk pla t f o r m s

Bayangkan warna jingga
untuk Menjaga Kehijauan.
Kini, semakin banyak orang yang menuntut
perlengkapan yang-ramah lingkungan. Semakin
banyak kota yang menuntut bangunan "hijau" untuk
konstruksi dan renovasi baru. Jajaran platform kerja
udara bertenaga listrik JLG® adalah mesin hijau
(ramah lingkungan) di industri alat angkat (lift).
Platform kerja di udara bertenaga listrik JLG memiliki
waktu operasi yang lebih lama, waktu aktif lebih baik
dan produktivitas lebih tinggi. Penggerak listrik efisien
energi meningkatkan produktivitas Anda dengan
duty cycles terkemuka di industri. Rancangan mesin
yang efisien berarti mengurangi servis terjadwal, area
kerja lebih senyap, tidak begitu bergantung pada oli
hidraulis, dan emisi nol.
Dari awal memulai pekerjaan hingga tuntas, lift
scissor, lift boom, atau lift mast 12 kaki hingga
60 kaki, JLG memiliki lift listrik untuk memenuhi
kebutuhan Anda dan menjaga lingkungan
pekerjaan tetap hijau.
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ES Series
E L E C T R I C S C I S S O R L IFT S

Siap Kerja Lembur.

Kapasitas Dobel

Anda bisa merasakan manfaat

Waktu operasi lebih lama

dari waktu pengisian ulang yang
berkurang dan waktu operasi yang
lebih lama dengan lift scissor ES
Series. Anda bisa tetap bekerja lebih

Pada satu kali pengisian,
penggerak listrik menghasilkan
lebih dari dua kali lipat masa pakai baterai
mesin gerakan hidraulis.

2630ES dan 3246ES terukur untuk
kapasitas dobel. Kapasitas terbatas pada
2630ES yaitu 500 lb, dan yang tidak
terbatas, 800 lb. 3246ES memiliki kapasitas
terbatas 700 lb dan 1000 lb.

lama, menuntaskan lebih banyak
pekerjaan dalam satu hari.
Hanya dengan dua selang dan empat
fitting, Anda bekerja dengan mesin
yang lebih bersih, yang mengurangi
keperluan servis terjadwal dan
kemungkinan kebocoran.
Kapasitas hingga 1.000 lb, kontrol
proporsional untuk kemudahan
pengoperasian dan paket aksesori
opsional memberi Anda secara
tepat, apa yang dibutuhkan untuk

Pengoperasian Satu Tangan
Penggerak yang sepenuhnya
proporsional dan kontrol
pengangkatan lebih mulus
serta efisien.

menuntaskan pekerjaan.

Platform Sempit atau Lebar
1930ES, 2030ES dan 2630ES memiliki
platform sempit 30-inci untuk akses
melalui pintu standar. 2646ES dan
3246ES menyediakan platform 46-inci
untuk menampung lebih banyak pekerja,
peralatan atau perlengkapan.

Selubung Rem Dua Bagian
Perakitan rem tahan karat
memperpanjang masa pakai
rem dan menurunkan biaya
operasi.
ES Series
KEUNTUNGAN
■

Biaya kepemilikan lebih murah.

■

Paket aksesori spesifik aplikasi eksklusif.

■

Platform lebih besar dan kapasitas
lebih tinggi.

■

Tiga model lebar 30 inci (76 cm) bisa muat
melintasi jalan pintu dan lorong sempit.

■

Posi-traksi Otomatis.
2

Kabel Motor Penggerak
Ditingkatkan untuk memberikan
pelepasan regangan dan
konsistensi ketika dirutekan
selama servis.

ES Series
E L E C T R I C S C I S S O R L IFT S

Tampilan Kode Kesalahan
On-board
Dapatkan reaksi instan
mengenai status
mesin Anda. Tampilan
terpasang memberikan
indikator visual tanpa
memerlukan analyzer
(penganalisis), mengurangi
waktu pemecahan masalah.

Kabel Platform
Kabel yang ditempatkan
secara efisien,
dikencangkan
dengan pengencang
baja sepuhan, tidak
mengganggu kerja
operator.

Sambungan Dek
Dirancang ulang
untuk menghalau
serpihan agar
tidak mengganggu
sambungan.

Roda Cor
Roda cor lebih
tebal dan lebih
berat semakin
tahan terhadap
pengoperasian yang
bertubi-tubi.

Rancangan Lebih Cerdas Mengurangi
Biaya Operasi
Hanya dua selang dan empat fitting,
berarti hanya sedikit kebocoran,
keandalan ditingkatkan dan mengurangi
keperluan servis.

Akses Mudah
Baki baterai
geser keluar
dengan
selubung baja
merupakan
salah satu dari
sekian banyak fitur
untuk memfasilitasi penyervisan.

Dibuat dari aluminium
tahan karat yang
berkualitas tinggi, dek
ini memiliki jalur antiselip untuk mengurangi
selip dan cengkeraman
lebih erat bagi operator.
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RS Series
E L E C T R I C S C I S S O R L IFT S

Selalu Siap untuk
Bekerja.

Waktu Operasi Lebih Lama
Penggerak listrik langsung
menghasilkan duty cycles
terkemuka di industri yang
serupa dengan ES Series.

Dari aplikasi untuk konstruksi
komersial hingga rumah sakit, sekolah
dan pemeliharaan fasilitas, bisa
dikatakan RS Series dapat digunakan
di mana saja ada pekerjaan yang
harus dituntaskan. Kekokohan dan

Biaya Kepemilikan Murah

rancangan RS Series yang sederhana,

Perlindungan lubang jalan
pasif meniadakan semua
komponen yang bergerak
dalam sistem perlindungan
lubang jalan, mengurangi
keperluan untuk perbaikan
atau penggantian.

membuat mesin-mesin ini sangat
dapat diandalkan. Inilah nilai yang
Anda butuhkan tanpa mengorbankan
kinerja dan kualitas.
Pilihlah dari dua model yang
memiliki ketinggian hingga 9,75
m dan kapasitas 320 kg. Kontrol
operator inovatif, serupa dengan ES
Series, dan radius putaran sempit
memberikan kemudahan penggunaan
dan mobilitas di lokasi. Indikator
Digital Multi fungsi menyederhanakan
evaluasi baterai dan diagnosis
kesalahan.

Bergerak Sangat Lincah
Kontrol operator inovatif, serupa
dengan ES Series, dan radius putaran
sempit memberikan kemudahan
penggunaan dan mobilitas di lokasi.
RS Series
KEUNTUNGAN
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■

Penggerak listrik langsung menghasilkan duty cycles
terkemuka di industri yang serupa dengan ES Series.

■

Perlindungan lubang jalan pasif meniadakan semua
komponen yang bergerak dalam sistem perlindungan
lubang jalan, mengurangi keperluan untuk perbaikan
atau penggantian.

■

Hanya 4 selang untuk meningkatkan keandalan.

■

Area penyimpanan baterai dapat diakses dengan
mudah dan tidak memiliki laci untuk ditarik keluar.

■

Kedua model mampu memuatkan tanpa bantuan
dan memiliki tingkat lintasan hingga 25%.

LE Series
L arg e El e c t r i c S c i ss o r L i f t s

Kinerja Istimewa, Pada dan Di Luar Lempengan.
Menangani beragam luas medan, tanpa

pintu dobel standar untuk membawa Anda ke,

kebisingan maupun mengeluarkan asap.

dan dari lokasi kerja.

Dengan poros getaran standar, daya tanjakan
35 persen, ban untuk semua medan kasar
dan penggerak all-wheel yang tersedia, Anda
dapat melaju keluar lempengan dan masuk ke
dalam lumpur dengan lift scissor LE Series.
Kedua model ini akan dapat melintasi jalan

Sistem penggerak listrik langsung yang
efisien memberi Anda daya yang dibutuhkan
untuk pekerjaan yang menuntut; dan
Anda memperoleh duty cycles dobel dari
pengangkatan silang bertenaga listrik dengan
baterai deep cycle.

Kontrol traksi yang
sepenuhnya otomatis
dan poros berosilasi,
meningkatkan
produktivitas di luar
lempengan.

LE Series
KEUNTUNGAN
■

Melipatgandakan duty cycles pengangkatan
silang bertenaga listrik pesaing.

■

Penggerak all-wheel memberikan kinerja unggul,
di dalam atau di luar ruangan.

■

Kapasitas platform 1.000 lb (3369LE), 800 lb
(4069LE) dan 250 lb pada sambungan platform.

■

Emisi nol dan pengoperasian senyap untuk
lingkungan yang sensitif.

■

Opsi multi-power memiliki generator bertenaga
diesel terpasang dengan efisiensi bahan bakar
yang ditingkatkan sehingga biayanya lebih
ringan.

■

Opsi QuikCharge GenSet secara otomatis
mengisi ulang daya lift untuk pengoperasian
yang berkesinambungan.

■

Ketinggian platform 33 kaki (3369LE) dan 40 kaki
(4069LE) masing-masing memberikan ketinggian
kerja 39 kaki dan 46 kaki.
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1230ES Series
E L E C T R I C M A S T L IFT S

Ringkas. Dahsyat.
Produktif.
Mast lift 1230ES yang ultra ringkas,
cukup muat untuk masuk ke dalam
elevator barang dan cukup ringan
untuk digunakan pada lantai yang
sensitif terhadap berat. Terisi dan
siap bekerja, penggerak listrik yang
super efisien ini mempertahankan
Anda di tempat kerja lebih lama,

Alas Alat

meningkatkan waktu aktif dan

Stasiun kerja
termasuk alas alat
dan pengencang,
stopkontak 110 AC
dan pengoperasian
pengendali satu tangan.

produktivitas Anda. Dengan kapasitas
500 lb, 1230ES memiliki daya untuk
membawa Anda dan perkakas Anda,
bahkan pada ketinggian penuh.
Dengan penggerak listrik yang super
efisien, 1230ES memiliki waktu
operasi yang lebih lama daripada lift
apa pun di kelasnya. Tidak ada rantai,
kabel atau roda pada tiang sehingga
menurunkan biaya keperluan
pemeliharaan dan operasi.
Menjaga kebersihan
lingkungan kerja Anda;
hanya dengan empat
selang, Anda dapat secara

Saloon Gate
Saloon-style swing
gate agar mudah
untuk masuk dan
keluar.

98% Lebih bersih
Hanya ada beberapa
selang dan kopling,
berarti semakin
mengurangi titik
kebocoran yang
potensial.

nyata mengurangi kemungkinan
kebocoran hidraulis.

Kedayagunaan
• Pintu baterai swingout yang seluruhnya
dari baja dengan
engsel heavy-duty.
• Rancangan yang
kokoh dan tiang
12 kaki yang kuat
bisa bertahan lama.

1230ES
KEUNTUNGAN
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■

Menaikkan atau menurunkan dalam waktu
12 detik untuk meningkatkan produktivitas.

■

Radius putaran lima inci untuk ruang kerja
yang sempit.

■

Tidak ada rantai, kabel atau roda pada
tiang untuk pemeliharaan atau diganti.

■

Roda baja heavy-duty dengan karet tanpa
tanda untuk kendaraan berbantalan.

To u c a n ® S e r i e s
Mas t - S t y l e B o o m L i f t s ( B o o m L i f t G a y a T i ang )

Jangkauan Sulit Menjadi
Terjangkau.
Dengan mast lift vertikal JLG Toucan®, Anda dapat
mengatasi tantangan di atas kepala tanpa ragu. Bekerja
di atas, menyeberang dan di seputar jalur perakitan,
pelandaian, pengerjaan saluran atau pembuatan penyekat
yang lebih mudah dan tanpa gangguan. Penetapan posisi
lebih mudah dengan tiang yang berputar 345 derajat,
hingga ketinggian pengangkatan 10,65 m dan jangkauan
jib lebih dari 5,55 m. Dengan kapasitasnya sebesar 200 kg
dan penggerak berdaya listrik yang bisa beroperasi lama,
Toucan akan membantu Anda meningkatkan produktivitas
dari jam demi jam, tahun demi tahun.
Dibuat untuk menghadapi tantangan
fasilitas Anda
Pemeliharaan pabrik, melengkapi kembali dan mengganti,
pergudangan, pemeriksaan dan renovasi, kontraktor
umum — Anda dapat mengandalkan Toucan Series untuk
membantu menjaga kelangsungan produksi.
Serbaguna sesuai kebutuhan Anda
Dengan ban non-penandaan berbahan karet tebal
untuk bantalan tambahan, daya listrik yang bersih
dan efisien, serta daya tanjakan 25%~30%, Anda
dilengkapi dengan lebih baik daripada sebelumnya
untuk mengatasi tantangan akses Anda.
Kontrol proporsional yang mulus,
casis sempit dan jangkauan
horizontal lebih besar, hanyalah
sebagian dari fitur yang
menjadi standar dan
membantu Anda
menuntaskan pekerjaan
dengan kecepatan dan
efisiensi yang lebih hebat.
To u c a n ® S e r i e s
KEUNTUNGAN
■

Dimensi ringkas untuk mengakses area yang sulit
dijangkau.

■

Articulating jib serbaguna jangkauan horizontal hingga
5,5 m dan ketinggian 7,12 m.

■

Tiang berotasi 345 derajat, kapabilitas pemosisian yang
tak tertandingi.

■

Kapasitas untuk dua pekerja dan peralatan.

■

Daya listrik yang tahan lama, dan ramah lingkungan.
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E300, E400 & E450 Series
El e c t r i c A r t i cula t i ng B o o m L i f t s

Memutar Sudut pada
Produktivitas.
Boom lift E Series yang ramah lingkungan dengan kinerja
terkemuka di industri. Anda dapat memilih dari tiga
ketinggian platform dan lebar casis yang paling sesuai
untuk lingkungan kerja Anda. Dengan articulating jib
opsional, Anda akan memiliki akses lebih besar ke tempat
yang sulit dijangkau.
Kinerja Sepanjang Waktu
E Series akan mempertahankan Anda di tempat kerja
hingga 50% lebih lama daripada pesaing dengan
siklus tugas yang terkemuka di industri. Opsi MultiPower memberi Anda pengoperasian sepanjang waktu
dan pengisian ulang baterai yang lebih cepat dengan
QuikCharge GenSet Automatic Charging System.
Daya Manuver Luar-Dalam
Dengan kontrol traksi otomatis, kedua roda penggerak
bekerja secara mandiri untuk meningkatkan
traksi pada permukaan yang tidak rata.

E300, E400 & E450 Series
KEUNTUNGAN
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■

Kapasitas platform 500 lb (227 kg).

■

Pilihan casis standar atau sempit.

■

Duty cycles terkemuka di industri.

■

Opsi boom Exclusive JibPLUS® memberikan kisaran
180-derajat dari pergerakan sisi-ke-sisi.

■

Emisi nol dan kebisingan rendah.

E600 Series
El e c t r i c A r t i cula t i ng B o o m L i f t s

Bersih dan Hijau,
Mesin-60 kaki.
E600 Series memberi Anda ketinggian terunggul pada
boom lift berdaya listrik. Dengan empat
konfigurasi, Anda dapat memilih antara
tenaga listrik atau multi power,
standar articulating atau articulating
dengan JibPLUS®.
Anda dapat bekerja pada, atau di luar
lempengan tanpa ragu dengan ban
all-terrain tanpa tanda. Dengan Automatic
Traction Control, poros osilasi penggerak all-wheel dan
standar, Anda tidak perlu gentar untuk menjelajahi
medan kasar.
Apa pun pekerjaan Anda, apakah termasuk aplikasi industri,
pemeliharaan, konstruksi, atau apa pun yang semacamnya,
E600 Series menghasilkan emisi
nol dan mengurangi tingkat
kebisingan.

E600 Series
KEUNTUNGAN
■

Jangkauan horizontal melebihi 43 kaki.

■

Emisi nol dan pengoperasian senyap.

■

Waktu isi ulang cepat dengan sistem multi-daya.

■

Berat kotor kendaraan rendah, 15.000 lb (6.804 kg).

■

Poros berosilasi standar dan penggerak all-wheel.
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Compact Crawler Series
El e c t r i c A r t i cula t i ng B o o m L i f t s

Menjangkau yang
Tidak Terjangkau
Oleh Alat Lain
dengan JLG Compact
Crawler Booms.

Kontrol operator-friendly
(mudah dioperasikan)
memiliki perataan
outrigger one-touch
dan tampilan
interaktif di
platform.

®

Compact Crawler Series
KEUNTUNGAN
■

Rancangan yang ringkas meningkatkan
kemudahan pengangkutan

■

Daya manuver dan aksesibilitas yang
ditingkatkan

■

Ramah lingkungan -- tenaga kombinasi
listrik dan pembakaran untuk
penggunaan energi yang efisien

■

Outrigger diperlukan untuk
pengoperasian dan memberikan
kapabilitas perataan

■

Ringan untuk pemuatan lantai rendah
dan kemudahan pengangkutan

Sekarang, Anda bisa melaju ke lebih
banyak tempat di seputar lokasi kerja
berkat Compact Crawler Boom yang
berbobot ringan dan memiliki tapak
karet. Dengan tersedianya tiga model
dengan ketinggian kerja yang berkisar
dari 14 m hingga 23 m, JLG Compact
Crawler Booms memiliki roda kereta
bertapak yang memanjat anak tangga
dan casis sempit untuk mengakses
melalui gerbang, halaman, pintu standar
dan bangunan umum.

Cuplikan foto dalam publikasi ini hanya untuk tujuan ilustrasi. Produk apa pun, stiker atau
rincian lainnya yang digambarkan, bisa berubah atau dimodifikasi atas kebijaksanaan produsen.
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JLG® Ground Support

Mendahulukan Pekerjaan
Anda di Atas Segalanya.
Dalam hal JLG® Ground Support, semuanya
mengenai Anda. Produktivitas Anda. Keuntungan
Anda. Waktu aktif Anda. Dari pembelian
perlengkapan pertama Anda hingga ke pelatihan,
komponen dan pemeliharaan selanjutnya.

Suku Cadang Purnajual
Pusat Panggilan Layanan Pelanggan
Anda bisa yakin bahwa kami akan
mencurahkan upaya sepenuhnya untuk
mendukung Anda. Anggap saja kami sebagai
tim dukungan layanan penuh Anda secara
pribadi yang selalu siaga (on-call). Kami
mewujudkannya. Titik.

Menjaga peralatan Anda untuk tetap
berada pada puncak kinerjanya dengan
suku cadang pengganti yang asli,
aksesori, alat tambahan, suku cadang
yang dibuat ulang serta kompetitif,
semuanya dari satu sumber —JLG.

Pelatihan
Memahami peralatan Anda secara
luar-dalam akan menghasilkan
produktivitas kerja yang lebih
tinggi. Kursus kami yang dipimpin
oleh instruktur akan memberi Anda
waktu praktis yang dibutuhkan
untuk berhasil mengoperasikan
peralatan.

Solusi Keuangan
Memaksimalkan keuntungan Anda.
Menjaga arus kas Anda. Biarkan spesialis
keuangan kami untuk membantu memilih
program yang secara khusus dirancang
bagi kebutuhan Anda.
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Pusat Layanan
Kebutuhan Anda. Waktu aktif Anda. JLG
bertugas memenuhi setiap kebutuhan Anda,
mulai dari perbaikan, rekondisi, penggantian
suku cadang pada hari yang sama, dan masih
banyak lagi. Kami siap mendukung Anda.
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Stasiun kerja di Sky® Series
A ks e s o r i

Stasiun Kerja opsional pada paket aksesori Sky®
yang dirancang untuk kebutuhan para teknisi
listrik, tukang ledeng, kontraktor dan tenaga ahli
pemeliharaan pabrik.
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Stasiun kerja di Sky® Series
A ks e s o r i

Aksesori yang Meluaskan
Keserbagunaan Scissor Lift Anda.
Stasiun Kerja pada paket aksesori Sky® dirancang untuk
menempatkan peralatan dan komponen dalam jangkauan
Anda. Pilih dari paket yang memiliki stasiun kerja dapat
dipindah yang mengoptimalkan ruang platform
dengan kompartemen untuk
peralatan, seperti gergaji bolakbalik, bor, gergaji putar, pengisi
baterai dan kotak komponen enam inci
kali enam inci. Selain itu, juga untuk menaruh alas yang
ditarik keluar untuk menyediakan permukaan kerja yang
datar dekat puncak rel.

Aksesori ES Series
1930ES

2030ES

2630ES

2646ES

3246ES

Paket Teknisi Listrik

N/A

N/A

N/A

•

•

Paket Tukang Ledeng

N/A

N/A

N/A

•

•

Paket Pabrik

N/A

N/A

N/A

•

•

Stasiun Kerja tanpa Steker 12V

•

•

•

•

•

Stasiun Kerja dengan Steker 12V

•

•

•

•

•

N/A

•

•

•

•

Pembawa Panel
Quik Welder oleh Miller

•

•

•

•

•

Rak Pipa

N/A

•

•

•

•

Catok

N/A

N/A

N/A

•

•

•

•

•

•

•

®

Pohon Teknisi Listrik

®

paket teknisi listrik
Untuk pemakaian kontraktor listrik yang memerlukan
peralatan bertenaga baterai, JLG® Workstation
menempatkan peralatan Anda dalam jangkauan dan di
luar lantai platform. Meja kerja yang dapat disimpan dan
cetakan kantung yang dicor menyediakan banyak tempat
penyimpanan sekaligus menyisihkan ruang kerja yang
terbuka untuk menuntaskan pekerjaan. Pohon Teknisi Listrik
membawa enam spool kawat 500 kaki untuk mempercepat
penarikan kabel kawat dan mengurangi friksi yang
berkaitan dengan pohon kawat di darat.
Paket tukang ledeng
Rak pipa yang disetujui produsen memberikan ketahanan
positif bahan untuk kontraktor pengerjaan saluran ledeng,
sementara penyimpanan di luar platform membantu
mencegah kerusakan rel dan mengoptimalkan ruang.

Paket pemeliharaan pabrik
Paket Pemeliharaan Pabrik menggabungkan elemen
populer paket Teknisi Listrik dan Tukang Ledeng untuk
membantu tenaga ahli pemeliharaan pabrik melakukan
tugas, yang berkisar dari perbaikan umum hingga instalasi
listrik dan mekanis. Selain itu, ada juga alat las kecil
bertenaga baterai mesin, untuk perbaikan ringan.
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Electric Powered Aerial Work Platforms (Platform Kerja Udara Bertenaga Listrik)
S P E S IFI K A S I
1230ES

1230ES Electric Mast Lifts
ES

1230

Ketinggian Platform

12 kaki (3,66 m)

Kapasitas Platform—Tidak
Terbatas

500 lb (227 Kg)

Ukuran Platform

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

Lebar Keseluruhan

30 inci (76 cm)

Berat

Fitur Utama
• Rancangan elevating
mast bebas pemeliharaan
— Tanpa rantai, kabel
atau roda untuk diberi
gemuk atau disetel.

1.740 lb (790 Kg)
4 x 6V
220 amp-hr

Sumber Daya Listrik

Opsi yang Tersedia
1000 Watt—AC Inverter/Charger
Rambu Kuning Berkedip

•
•

• Hanya empat selang
hidraulis — Mengurangi
pemeliharaan dan
meminimalkan
kemungkinan bocor.
• Dimensi ringkas dan
GVW rendah — Muat
pada sebagian besar
elevator.

1930ES

2030ES

2630ES

2646ES

3246ES

18 kaki 9 inci (5,72 m)

20 kaki (6,10 m)

25 kaki 6 inci (7,77 m)

26 kaki (7,92 m)

31 kaki 9 inci (9,68 m)

500 lb (227 Kg)

800 lb (363 Kg)

500/800 lb (227/363 kg)

1000 lb (454 Kg)

30x73,5 inci
(0,76x1,87m)

30x90,5 inci
(0,76x2,3 m)

30x90,5 inci
(0,76x2,3 m)

44x98,5 inci
(1,12x2,5 m)

700/1.000 lb
(318/454 kg)
44x98,5 inci
(1,12x2,5 m)

30 inci (76 cm)

30 inci (76 cm)

30 inci (76 cm)

46 inci (1,17 m)

46 inci (1,17 m)

Berat

2.750 lb (1.247 Kg)

3.750 lb (1.700 Kg)

4.750 lb (2.155 Kg)

4.770 lb (2.163 Kg)

4.780 lb (2.168 Kg)

Fitur Utama

Sumber Daya Listrik

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

• Unjuk kinerja terbaik —
Melipatgandakan duty
cycles untuk waktu
operasi yang lebih lama,
radius putaran yang
sempit untuk bermanuver
dan pemosisian, serta
memiliki rancangan yang
kokoh.

Opsi yang Tersedia
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

ES Series Electric Scissor Lifts
Ketinggian Platform
Kapasitas Platform—Tidak
Terbatas
Ukuran Platform
Lebar Keseluruhan

• Model lorong sempit —
Secara efisien
mengakses area yang
sulit dijangkau untuk
proyek pemeliharaan
yang lebih produktif.
• Stasiun Kerja baru yang
revolusioner pada opsi
Sky® dan aksesori.
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1000 Watt—AC Inverter/Charger
Rambu Kuning Berkedip
Spring-Loaded Gate
(Gerbang Muatan Pegas)
Baterai 245 Amp-Hour
Baterai AGM
Lifting Lugs
(Pelat Sambung Pengangkatan)
Peringkat UL® EE
Bantalan Platform
Bantalan Platform dengan
Proximity Switches
Saluran Udara 1/2 inci ke Platform
Nite Bright

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Untuk spesifikasi selengkapnya, kunjungi www.jlg.com

Electric Powered Aerial Work Platforms (Platform Kerja Udara Bertenaga Listrik)
S p e s i f i kas i
6RS

10RS
Fitur Utama

RS Series Electric Scissor Lifts
Ketinggian Platform

19 kaki (5,8 m)

32 kaki (9,75 m)

• Penggerak listrik langsung menghasilkan
waktu operasi yang lebih lama

Kapasitas Platform

500 lb (227 Kg)

705 lb (320 Kg)

• Struktur yang disederhanakan, biaya
pembelian dan kepemilikan yang ringan

27 x 72 inci (0,68 x 1,82 m)

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

Lebar Keseluruhan

32 inci (0,812 m)

48 inci (1,22 m)

• Radius putaran yang sempit memberikan
kemudahan penggunaan dan kapabilitas
mobilitas yang sangat baik

Sumber Daya Listrik

4 x 6V 220AH
25 amp

4 x 6V 220AH
25 amp

3.000 lb (1.360 Kg)

5.070 lb (2.300 Kg)

3369LE

4069LE

Ketinggian Platform

33 kaki (10,06 m)

40 kaki (12,19 m)

Kapasitas Platform—Tidak Terbatas

1.000 lb (454 Kg)

800 lb (363 Kg)

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

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

5 kaki 9 inci (1,75 m)

5 kaki 9 inci (1,75 m)

Berat

9.760 lb (1.247 Kg)

10.560 lb (4.790 Kg)

Sumber Daya Listrik

8 x 6V 370 amp-hr

8 x 6V 370 amp-hr

Ukuran Platform

Berat

LE Series Large Electric Scissor Lifts

Ukuran Platform
Lebar Keseluruhan

• Duty cycles dobel dari pengangkatan
silang bertenaga listrik pesaing.

Opsi yang Tersedia
Inverter Paket Daya 110V-AC
Rambu Kuning Berkedip
Dongkrak Perataan Hidraulis
Lampu Kerja Platform
Gerbang Masuk Menutup Sendiri
Ban—Pasir/Medan Isi Busa
Saluran Udara 1/2 inci ke Platform
Bantalan Rel Atas
Bantalan Rel dan Dek
Oli Hidraulis Penguraian Hayati
JLG QuikCharge Gen Set

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Kinerja di luar lempengan yang unggul —
Sistem automatic traction control penuh,
poros berosilasi standar, dan ban all-terrain.
• Opsi yang dahsyat — QuikCharge
GenSet dan penggerak all-wheel.
• Susuran Tangan Lipat Bawah.

E300AJ

E300AJP

30 kaki 2 inci (9,19 m)

29 kaki 5 inci (8,96 m)

500 lb (227 Kg)

500 lb (227 Kg)

Jangkauan Horizontal

20 kaki 3 inci (6,17 m)

20 kaki 1 inci (6,14 m)

Ketinggian

13 kaki 2 inci (4,01 m)

13 kaki 2 inci (4,01 m)

48 inci (1,22 m)

48 inci (1,22 m)

15.060 lb (6.831 Kg)

15.400 lb (6.985 Kg)

48V DC 8 x 6V 305 amp-hr

48V DC 8 x 6V 305 amp-hr

E300 Series Electric Boom Lifts
Ketinggian Platform
Kapasitas Platform—Tidak Terbatas

Lebar Keseluruhan
Berat
Sumber Daya Listrik

Opsi yang Tersedia Termasuk

Lampu Kerja Platform
Jala-jala ke Baut pada Aluminium Rel Atas
Saluran Udara 1/2 inci ke Platform
Inverter 1200 Watt
Peringkat UL® EE
Baterai 370 amp-hr
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fitur Utama

Fitur Utama
• Articulating jib 4 kaki (1,22 m) opsional JibPLUS®.
• ATC (Automatic Traction Control) meningkatkan
kinerja pada permukaan tidak rata.
• Lebar ultra ringkas, hanya 48 inci (1,22 m).
• Waktu siklus cepat.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

15

Electric Powered Aerial Work Platforms (Platform Kerja Udara Bertenaga Listrik)
S P E S IFI K A S I
E400A Narrow

E400AJP

E400AJP Narrow
M400AJP Narrow

40 kaki (12,19 m)

40 kaki (12,19 m)

40 kaki (12,19 m)

Kapasitas Platform—Tidak Terbatas

500 lb (227 Kg)

500 lb (227 Kg)

500 lb (227 Kg)

Jangkauan Horizontal

21 kaki 2 inci
(6,45 m)
21 kaki 6 inci
(6,55 m)
4 kaki 11 inci
(1,50 m)
13.100 lb
(5.942 Kg)
48V DC 8 x 6V
370 amp-hr
-

22 kaki 5 inci
(6,83 m)
21 kaki 6 inci
(6,55 m)
5 kaki 9 inci
(1,75 m)
13.700 lb
(6.214 Kg)
48V DC 8 x 6V
370 amp-hr
-

22 kaki 5 inci
(6,83 m)
21 kaki 6 inci
(6,55 m)
4 kaki 11 inci
(1,50 m)
14.900 lb
(6.759 Kg)
48V DC 8 x 6V
370 amp-hr
Kubota 45 amp

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

E450A

M450A

E450AJ

M450AJ

45 kaki (13,72 m)

45 kaki (13,72 m)

45 kaki (13,72 m)

45 kaki (13,72 m)

Kapasitas Platform—Tidak Terbatas

500 lb (227 Kg)

500 lb (227 Kg)

500 lb (227 Kg)

500 lb (227 Kg)

Jangkauan Horizontal

23 kaki 1 inci
(7,04 m)
24 kaki 7 inci
(7,49 m)
5 kaki 9 inci
(1,75 m)
12.600 lb
(5.715 Kg)
48V DC 8 x 6V
370 amp-hr
-

23 kaki 1 inci
(7,04 m)
24 kaki 7 inci
(7,49 m)
5 kaki 9 inci
(1,75 m)
12.900 lb
(5.851 Kg)
48V DC 8 x 6V
370 amp-hr
Kubota 45 amp

23 kaki 9 inci
(7,24 m)
25 kaki 3 inci
(7,7 m)
5 kaki 9 inci
(1,75 m)
14.400 lb
(6.532 Kg)
48V DC 8 x 6V
370 amp-hr
-

23 kaki 9 inci
(7,24 m)
25 kaki 3 inci
(7,7 m)
5 kaki 9 inci
(1,75 m)
14.700 lb
(6.667 Kg)
48V DC 8 x 6V
370 amp-hr
Kubota 45 amp

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

E400/M400 Series Electric Boom Lifts
Ketinggian Platform

Ketinggian
Lebar Keseluruhan
Berat—Model M, menambah 300 lb (136 kg)

Fitur Utama
• Model JibPLUS memberikan akses di
dalam dan seputar area kerja terbatas.
®

• Model casis sempit 4 kaki 11 inci untuk
bermanuver di dalam lorong sempit dan
area terbatas.
• ATC (Automatic Traction Control)
meningkatkan kinerja pada permukaan
tidak rata.
• Opsi QuikCharge GenSet memberikan
pengisian ulang otomatis untuk
pengoperasian mesin yang
berkesinambungan.

Sumber Daya Listrik
Set Generator—Model M

Opsi yang Tersedia Termasuk
Bantalan untuk Platform
Paket Lampu
Peringkat UL® EE
Inverter 1200 Watt
Jala-jala ke Rel Atas—Baut pada Aluminium

E450 Series Articulating Boom Lifts
Ketinggian Platform

Fitur Utama

Ketinggian

• Kecepatan boom tercepat di kelas ini.

Lebar Keseluruhan

• ATC (Automatic Traction Control) meningkatkan
kinerja pada permukaan tidak rata.

Berat

• Opsi QuikCharge GenSet memberikan pengisian
ulang otomatis untuk pengoperasian mesin yang
berkesinambungan.

Sumber Daya Listrik

• Model Jib memberikan akses di dalam dan
seputar area kerja terbatas.
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Set Generator—Model M

•

Opsi yang Tersedia Termasuk

Platform Penahan Jatuh
36 x 72 inci (0,91 x 1,83 m)
Bantalan untuk Platform
Ban Padat Tanpa Tanda
Peringkat UL® EE
Inverter 1200 Watt

Untuk spesifikasi selengkapnya, kunjungi www.jlg.com

Electric Powered Aerial Work Platforms (Platform Kerja Udara Bertenaga Listrik)
S p e s i f i kas i
E600J

M600J

E600JP

M600JP

60 kaki 3 inci
(18,36 m)
500 lb (227 Kg)

60 kaki 3 inci
(18,36 m)
500 lb (227 Kg)

60 kaki 4 inci
(18,39 m)
500 lb (227 Kg)

60 kaki 4 inci
(18,39 m)
500 lb (227 Kg)

43 kaki 3 inci
(13,18 m)
7 kaki 11 inci
(2,41 m)
15.200 lb
(6.895 Kg)
48V DC, 8 x 6V
415 amp-hr
-

43 kaki 3 inci
(13,18 m)
7 kaki 11 inci
(2,41 m)
15.500 lb
(7.031 Kg)
48V DC, 8 x 6V
415 amp-hr
Kubota Diesel 45 amp

44 kaki 5 inci
(13,54 m)
7 kaki 11 inci
(2,41 m)
15.750 lb
(7.144 Kg)
48V DC, 8 x 6V
415 amp-hr
-

44 kaki 5 inci
(13,54 m)
7 kaki 11 inci
(2,41 m)
16.050 lb
(7.280 Kg)
48V DC, 8 x 6V
415 amp-hr
Kubota Diesel 45 amp

Platform 30 x 48 inci (0,76 x 1,22 m)
Platform Penahan Jatuh 36 x 72 inci (0,91 x 1,83 m)
Jala-jala ke Baut pada Aluminium Rel Atas

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Bantalan Platform Sistem Sentuh 6 kaki
(Platform 30 x 72 inci)

•

•

Saluran Udara 1/2 inci ke Platform
Ban Isi Busa
Inverter 1200 Watt
Kit Lingkungan Keras1
Peringkat UL® EE
Paket Derek2
Paket Lampu3
Lampu Kerja Platform
Rambu Kuning Berkedip

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

E/M600 Electric Boom Series
Ketinggian Platform
Kapasitas Platform—Tidak Terbatas
Jangkauan Horizontal
Lebar Keseluruhan
Berat
Sumber Daya Listrik
Set Generator—Model M

Opsi yang Tersedia

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Fitur Utama
• Boom Listrik pertama dan satu-satunya di
Dunia — Keserbagunaan di dalam dan di
luar ruangan.
• Keuntungan di Dalam Ruangan — Emisi
nol, terkemuka di industri, mengurangi
kebisingan, ban tanpa tanda dan berat yang
terendah di kelasnya.
• Keuntungan di Luar Ruangan — Rancangan
yang kokoh dengan penggerak all-wheel,
automatic traction control dan poros
berosilasi.
• Tersedia dengan generator Kubota bertenaga
diesel 45 amp untuk mempertahankan
tingkat isi baterai selama penggunaan di luar
ruangan yang memerlukan waktu lebih lama.

•
•
•
•

1. Termasuk selubung konsol, boom wiper dan kempa silinder. 2. Khusus 2WD. 3. Termasuk lampu depan dan belakang,
serta lampu kerja platform.

X14J

X19J

X23J

Ketinggian Platform

11,9 m

16,67 m

21,10 m

Kapasitas Platform

200 Kg

200 Kg

200 Kg

Jangkauan Horizontal

6,26 m

5,90 m

11,13 m

Lebar Keseluruhan

0,79 m

0,79 m

0,99 m

1.430 Kg

2.106 Kg

3.100 Kg

110V atau 220V,
50Hz, 2,2kW

110V atau 220V,
50Hz, 2,2kW

110V atau 220V,
50Hz, 2,2kW

Honda GX270,
6,6 kw Bensin

Honda iGX440,
11 kw Bensin

Honda iGX440,
11 kw Bensin

Compact Crawler Series Boom Lifts

Berat
Motor listrik AC
Mesin

*Opsi atau standar negara tertentu akan meningkatkan beratnya.

Fitur Utama
• Berat rendah dan tapak karet untuk
meningkatkan daya manuver dan
aksesibilitas.
• Rancangan yang ringkas meningkatkan
kemudahan pengangkutan.
• Tenaga kombinasi listrik dan pembakaran
untuk penggunaan energi yang efisien.

Spesifikasi pendahuluan -- tanyakan rinciannya ke pabrik.

T8E

T10E

T12E

T12E Plus

Ketinggian Platform

6,15 m

8,10 m

9,83 m

10,65 m

Toucan Series Mast-Style Boom Lifts
Kapasitas Platform—Tidak Terbatas

200 Kg

200 Kg

200 Kg

200 Kg

Jangkauan Horizontal

1,89 m

2,58 m

4,60 m

5,55 m

Lebar Keseluruhan

0,99 m

0,99 m

1,20 m

1,20 m

2.120 Kg

2.990 Kg

4.300 Kg

4.900 Kg

24V DC
225 amp-hr

24V DC
240 amp-hr

48V DC
260 amp-hr

48V DC
260 amp-hr

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Berat
Sumber Daya Listrik

Opsi yang Tersedia
Saluran udara 8 mm ke platform
Lampu kerja platform (LED)
Kabel Daya AC ke platform
Pelumas yang kompatibel dengan makanan
Warna khusus
Rotasi keranjang

Fitur Utama
• Articulating jib serbaguna memberikan
jangkauan ketinggian 7,12 m.
• Tiang berputar 345 derajat, kapabilitas
pemosisian yang tak tertandingi
• Kapasitas untuk dua pekerja dan peralatan.
• Bergerak melintasi jalan pintu dan lorong
sempit.
• Menavigasi di sekitar beberapa rintangan di
darat dan di udara.
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