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ระบบไฟฟา

( A e r i al W o r k P la t f o r m s )

นึกถึงสีสมเพื่อรักษาความเขียว
ปจจุบันนี้มีความตองการอุปกรณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น
มีองคกรสวนอำ�เภอจำ�นวนมากขึ้นที่ตองการอาคาร “สีเขียว”
สำ�หรับการกอสรางใหมและการปรับปรุงอาคารใหม
แทนทำ�งานบนอากาศระบบไฟฟาของ JLG มีจุดเดนที่
สามารถใชงานไดยาวนาน ทำ�ใหสามารถใชงานไดนานขึ้นและมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นดวยระบบขับเคลื่อนไฟฟาที่ประหยัดพลังงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งานของคุณดวยรอบการทำ�งานที่
สูงที่สุดในอุตสาหกรรม บวกกับการออกแบบที่ลดความจำ�เปนใน
การซอมบำ�รุง ทำ�งานไดอยางเงียบเชียบ พึ่งน้ำ�มันไฮดรอลิก
นอยลง และปราศจากมลพิษ
ตั้งแตเริ่มงานจนจบงาน JLG มีรถกระเชาไฟฟาที่ตอบสนอง
ความตองการของคุณและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีระดับความสูง
ใหเลือกตั้งแต 12 ฟุตถึง 60 ฟุต รถกระเชาขากรรไกร รถกระเชา
บูมตรง และรถกระเชามาสทลิฟท
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ES Series

รถกระเชาขากรรไกรไฟฟา

ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก
สองระดับ

พรอมสำ�หรับ
การทำ�งานลวงเวลา
พบกับประโยชนของการชารจอยางรวดเร็ว
และระยะเวลาการใชงานที่นานขึ้นของรถ
กระเชาขากรรไกร ES Series คุณสามารถ
ทำ�งานไดนานขึ้นและมากขึ้นตอวัน

ทำ�งานไดนานขึ้น

จากการชารจแตละครั้ง ระบบ
ขับเคลื่อนไฟฟาใหอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่ที่นานเปนสองเทาของระบบขับเคลื่อน
ไฮดรอลิก

รถรุน 2630ES และ 3246ES นัน้ มีความสามารถ
ในการรับน้�ำ หนักสองระดับ รุน 2630ES นัน้ จำ�กัด
การใชงานทีน่ �ำ้ หนัก 500 ปอนด และแบบไมมขี อ
จำ�กัดการใชงานที่ 800 ปอนด สวนรุน 3246ES
นัน้ จำ�กัดการใชงานทีน่ �ำ้ หนัก 700 ปอนด และแบบ
ไมมขี อ จำ�กัดการใชงานที่ 1,000 ปอนด

ดวยการออกแบบที่มีทอเพียงสองทอและขอตอ
เพียงสีช่ น้ิ เทานัน้ ทำ�ใหเปนอุปกรณทส่ี ะอาดขึน้ ,
ลดการซอมบำ�รุง และลดโอกาสในการรัว่ ซึม
รับน้ำ�หนักไดถึง 1,000 ปอนด และระบบ
ควบคุมแบบสัดสวนเพื่อการทำ�งานอยาง
สะดวกสบาย บวกกับชุดอุปกรณเสริมที่ชวย
ตอบสนองความตองการในการใชงานของคุณ

ควบคุมดวยมือเดียว

ระบบควบคุมการขับเคลื่อนและการยกแบบ
สัดสวนเพื่อความนุมนวลและมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น

แทนยืนแบบแคบหรือกวาง

รุน 1930ES, 2030ES และ 2630ES มีแทน
ยืนแคบขนาด 30 นิ้ว ที่สามารถผานประตู
มาตรฐานได สวนรุน 2646ES และ 3246ES
มีแทนยืนขนาด 46 นิ้ว เพื่อรับคน เครื่องมือ และ
วัสดุไดมากขึ้น

ที่คลุมเบรกสองชิ้น

เบรกที่ออกแบบมาใหกันสนิม
ชวยยืดอายุของเบรกและลดตนทุน
ในการซอมบำ�รุง
ES Series

ข้อได้เปรียบ
■

ราคาประหยัด

■

ชุดอุปกรณเสริมสำ�หรับงานเฉพาะทาง

■

แทนยืนใหญขึ้นและรับน้ำ�หนักไดมากขึ้น

■

■

รุนความกวาง 30 นิ้ว (76 ซม.) สามารถผานเขา
ประตูและทางแคบได
ระบบ posi-traction อัตโนมัติ
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สายมอเตอรขับเคลื่อน

พัฒนาเพือ่ ลดแรงดึงและมีความสม่�ำ เสมอ
ขณะทำ�การตรวจสอบในขณะซอมบำ�รุง

ES Series

รถกระเชาขากรรไกรไฟฟา

มาพรอมกับ
จอแสดงรหัสปญหา

รูส ถานะของเครือ่ งไดทนั ทีดว ย
จอแสดงผล โดยไมจ�ำ เปน
ตองใชอปุ กรณวนิ จิ ฉัย ชวยลด
เวลาในการวินจิ ฉัยปญหา

สายไฟที่แทนยืน

การติดตัง้ สายไฟอยางรอบคอบ
และยึดดวยอุปกรณยดึ ทำ�จาก
เหล็กชุบทีไ่ มเกะกะเวลาทำ�งาน

แทนยืนขยาย

ออกแบบใหมเพือ่
ปองกันปญหาการยืด
จากเศษวัสดุ

ลูกลอ

ลูกลอทีห่ นาและหนักขึน้
เพือ่ ความทนทานในการ
รับมือกับงานหนัก

การออกแบบอยางชาญฉลาด
ชวยลดตนทุนในการซอมบำ�รุง

ดวยการออกแบบทีม่ ที อ เพียงสองทอและขอตอเพียง
สีช่ น้ิ เทานัน้ ทำ�ใหลดโอกาสในการรัว่ ซึม จึงเปน
อุปกรณทว่ี างใจไดและลดการซอมบำ�รุง

เขาถึงไดงาย

ถาดแบตเตอรี่
แบบเลือ่ นออก
กับฝาปดเหล็ก
เปนสวนหนึง่
ของการออกแบบ
ใหงา ยตอการซอมบำ�รุง

แทนยืนสรางดวย
อลูมเิ นียมกันสนิมอยางดี
มีแถบกันลืน่ เพือ่ ความ
ปลอดภัยของผูใ ชงาน
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RS Series

รถกระเชาขากรรไกรไฟฟา

พรอมใชงานเสมอ

ทำ�งานไดยาวนานมากขึ้น

ไมวาจะเปนการกอสรางเชิงพาณิชย
โรงพยาบาล โรงเรียน และการซอมบำ�รุง
สถานที่ RS Series สามารถใชงานไดทุกที่
ที่มีงานตองทำ� การออกแบบที่ทนทานและ
เรียบงายทำ�เปนเปนอุปกรณที่วางใจได
ซึ่งใหความคุมคากับคุณโดยไมตองลด
ประสิทธิภาพและคุณภาพ

ระบบขับเคลื่อนไฟฟาที่ใหรอบ
ทำ�งานสูงที่สุดในอุตสาหกรรม
คลายกับ ES Series

ประหยัดคาใชจาย

ระบบปองกันการตกหลุม
แบบแพสซิฟที่ไมมีชิ้นสวน
เคลื่อนไหวในระบบ ลดความ
จำ�เปนในการซอมบำ�รุงและ
การเปลี่ยนอะไหล

เลือกไดจากสองรุนที่ระดับความสูงถึง 9.75 ม.
และรับน้ำ�หนักไดถึง 320 กก. นวัตกรรมระบบ
ควบคุมคลายกันกับ ES Series และรัศมีวง
เลี้ยวแคบเพื่อความคลองตัวในการใชงาน และ
อุปกรณดิจิตอลระบุสถานะของแบตเตอรี่และ
วินิจฉัยปญหา

คลองตัวสูง

นวัตกรรมระบบควบคุมคลายกับ ES Series
และรัศมีวงเลี้ยวแคบทำ�ใหใชงานไดงายและ
คลองตัวสูง

RS Series

ขอไดเปรียบ
■

■

■
■

■
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ระบบขับเคลื่อนไฟฟาที่ใหรอบทำ�งานสูงที่สุดใน
อุตสาหกรรมคลายกับ ES Series
ระบบปองกันการตกหลุมแบบแพสซิฟที่ไมมีชิ้นสวน
เคลื่อนไหวในระบบ ลดความจำ�เปนในการซอมบำ�รุง
และการเปลี่ยนอะไหล
ม ีเพียงแคสี่ทอเพื่อลดการซอมบำ�รุง
บริเวณเก็บแบตเตอรี่ที่เขาถึงไดงายและไมตองดึงลิ้นชัก
ออกมา
ทั้งสองรุนสามารถบรรทุกของขึ้นลงไดโดยไมตองมีผูชวย
และมีความสามารถในการขึ้นทางชัน 25%

LE Series

รถกระเชาขากรรไกรไฟฟาขนาดใหญ

ประสิทธิภาพโดดเดนทั้งบนที่เรียบและพื้นผิวขรุขระ
รับมือกับสภาพพื้นผิวตางๆ อยางไรเสียง
รบกวนและมลพิษ มาพรอมกับอุปกรณ
มาตรฐานเพลาลอชนิดสาย และความสามารถ
ในการขึ้นทางชัน 35% ยางสำ�หรับพื้นผิว
ขรุขระ และตัวเลือกขับเคลื่อนทุกลอ ทำ�ใหคุณ
สามารถพารถกระเชาขากรรไกรไฟฟา
LE Series ไปบนสภาพพื้นผิวตางๆ ได
อยางสบาย

ทั้งสองรุนสามารถผานเขาประตูคูมาตรฐานได
เพื่อความสะดวกในการเขาถึงพื้นที่ทำ�งาน
ดวยระบบขับเคลื่อนไฟฟาที่ประสิทธิภาพสูง
คุณมีพลังงานพอที่จะรับมือกับงานที่ทาทาย
และดวยแบตเตอรี่ที่เก็บไฟไดยาวนาน คุณจะ
ไดรอบการทำ�งานเปนสองเทาของรถกระเชา
ขากรรไกรไฟฟาอื่นๆ

ระบบควบคุมแรงเสียดทาน
อัตโนมัติตลอดเวลาและ
เพลาลอชนิดสายชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพบนพื้นผิวขรุขระ

LE Series

ขอไดเปรียบ
■

■

■

■

■

■

■

รอบการทำ�งานเปนสองเทาของรถกระเชาขากรรไกร
ไฟฟาอื่นๆ
ระบบขับเคลื่อนทุกลอเพื่อความคลองตัวทั้งภายใน
และภายนอก
ความสามารถในการรับน้�ำ หนักของแทนยืน 1,000 ปอนด
(3369LE), 800 ปอนด (4069LE) และ 250 ปอนด
สำ�หรับแทนยืนขยาย
ไรมลพิษและทำ�งานไดอยางเงียบเชียบสำ�หรับ
สภาพแวดลอมที่ตองระมัดระวังเปนพิเศษ
ตัวเลือกระบบพลังงานหลายชนิดมาพรอมกับเครื่อง
กำ�เนิดไฟฟาดีเซลที่ประหยัดเชื้อเพลิง และชวยลดตนทุน
ตัวเลือก QuikCharge GenSet มีระบบชารจไฟ
อัตโนมัติเพื่อการทำ�งานอยางตอเนื่อง
ความสูงของแทนยืนถึง 33 ฟุต (3369LE) และ 40 ฟุต
(4069LE) ใหความสูงในการทำ�งานที่ 39 ฟุต และ 46
ฟุต ตามลำ�ดับ
5

123 0 E S S e ri e s

รถกระเชาไฟฟามาสทลิฟท

กะทัดรัด และ
ประสิทธิภาพสูง
รถกระเชาไฟฟามาสทลิฟทขนาดเล็กพิเศษ
1230ES นั้นเล็กพอที่จะขึ้นลิฟทขนของ และ
ขนาดเบาพอที่จะใชงานบนพื้นที่รับน้ำ�หนัก
ไดนอย ชารจมาใหพรอมใชงานดวยระบบขับ
เคลื่อนไฟฟาประสิทธิภาพสูงใหคุณทำ�งาน
ไดนานขึ้น เพิ่มเวลาใชงานของคุณ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำ�งานของคุณ 1230ES
สามารถรับน้ำ�หนักไดถึง 500 ปอนด และมี
กำ�ลังพอที่จะขับเคลื่อนคุณและอุปกรณตางๆ
ของคุณในขณะที่ยกสูงสุด
ดวยระบบขับเคลื่อนไฟฟาประสิทธิภาพสูง
1230ES สามารถใชงานไดนานที่สุดในชั้น
ไมมีโซ สายเคเบิล หรือลูกกลิ้งที่เสายก ลดการ
ซอมบำ�รุงและตนทุนในการใชงาน เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และการมีทอแคเพียงสี่ทอชวยลด
โอกาสในการรั่วซึม

ถาดเครื่องมือ

สถานีท�ำ งานมีถาดเครือ่ งมือ
ปลัก๊ 110V AC และ
คันโยกควบคุมแบบมือเดียว

Saloon Gate

ประตูสวิง

Saloon-style

ทำ�ใหงายตอการ
เขา - ออก

สะอาดขึ้น 98%

มีทอและขอตอนอย
เพื่อลดความเสี่ยงใน
การรั่วซึม

ความสะดวกในการซอม
บำ�รุง
• ประตูชองแบตเตอรี่บานสวิง

เหล็กคูกับบานพับสำ�หรับ
งานหนัก
• ออกแบบมาใหทนทาน
และเสายก 12 ฟุต
เพิ่มความแข็งแกรง

1230ES

ขอไดเปรียบ
■

■
■

■
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ยกขึ้นหรือยกลงภายในเวลา 12 วินาที เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำ�งาน
รัศมีวงเลี้ยว 5 นิ้ว เพื่อการทำ�งานในพื้นที่แคบ
เสาไมมีโซ, สายไฟ หรือ ลูกกลิ้ง ใหตองเปลี่ยน
หรือบำ�รุงรักษา
ลอเหล็กสำ�หรับงานหนักพรอมยางแบบไมทิ้งรอย
เพื่อการขับขี่ที่นุมนวล

T o u c a n® S e r i e s

รถกระเชามาสทสไตล

เอื้อมถึงสิ่งที่ไกลเกินเอื้อม
ดวยรถกระเชามาสทลิฟท Toucan® คุณสามารถรับมือกับงานเหนือ
หัวไดอยางสะดวก ทำ�งานเหนือไลนประกอบ ชั้นเก็บของ ระบบทอ หรือ
ผนังกั้นหองไดอยางงายดาย และสามารถจัดตำ�แหนงไดงายขึ้นดวยเสา
ยกที่หมุนได 345 องศา และความสูง 10.65 ม. และแขนปนจั่นที่ยืด
ไดถึง 5.55 ม. และดวยความสามารถในการรับน้ำ�หนัก 200 กก. และ
แบตเตอรี่ที่ใชงานไดยาวนาน Toucan Series จะเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำ�งานใหกับคุณปแลวปเลา
สรางมาเพื่อรับมือกับการซอมบำ�รุงสถานที่
การซอมบำ�รุงโรงงาน การปรับตั้งอุปกรณ การเปลี่ยนอะไหล การจัดการ
คลังสินคา การตรวจสอบ และการปรับเปลี่ยนสถานที่ – คุณสามารถ
ไวใจให Toucan Series ชวยใหงานของคุณดำ�เนินไปไดตอไป
เอนกประสงคไดดังใจคุณ
ดวยยางไมทิ้งรอยอยางหนาเพื่อความนุมเพิ่มขึ้น
ระบบขับเคลื่อนไฟฟาที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ
และความสามารถในการขึ้นทางชัน 25% ~ 30%
คุณสามารถรับมือกับงานไดมากมาย และยังมี
ระบบควบคุมแบบสัดสวนที่นุมนวลและแชสซีแคบ
และระยะยืดในแนวราบที่ไกลขึ้นที่ชวยใหคุณจบงาน
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

T o u c a n® S e r i e s

ขอไดเปรียบ
■
■

■

■
■

ขนาดกะทัดรัดเพื่อการเขาถึงพื้นที่ซึ่งเขาถึงไดยาก
แขนปนจั่นปรับระดับที่ใหระยะยืดในแนวราบถึง 5.5 ม.
และยืดไดสูงถึง 7.12 ม.
เสาหมุนได 345 องศา ทำ�ใหมีความสามารถในการจัด
ตำ�แหนงที่ไรผูทัดเทียม
สามารถรับน้ำ�หนักวัสดุอื่นๆ และคนงานได 2 คน
พลังงานไฟฟาที่ใชไดยาวนานและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
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E300, E400 & E450 Series

รถกระเชาบูมศอกไฟฟา

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน
รถกระเชาบูม E Series นั้นเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเปนผูนำ�ดาน
ประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมนี้ คุณสามารถเลือกไดจากระดับความสูง
และความกวางของแชสซีสามระดับเพื่อตอบโจทยดานสภาพการทำ�งาน
ของคุณ บวกกับตัวเลือกแขนปนจั่นปรับระดับเพื่อใหคุณเขาถึงบริเวณที่
เขาถึงไดยาก
ทำ�งานตอเนื่องไดยาวนาน
E Series ใหเวลาทำ�งานคุณมากกวารถของคูแขงถึง 50% ดวยรอบ
การทำ�งานที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม และตัวเลือกหลายพลังงานทำ�ใหคุณ
สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง และชารจแบตเตอรี่ไดอยางรวดเร็วดวย
ระบบชารจอัตโนมัติ QuikCharge GenSet
คลองตัวทั้งภายในและภายนอก
ดวยระบบควบคุมแรงเสียดทานอัตโนมัติ ลอขับเคลื่อนทั้งสองลอจะทำ�
งานอยางเปนเอกเทศตอกันเพื่อเพิ่มความสามารถในการขับเคลื่อนบน
พื้นผิวขรุขระ

E300, E400 & E450 Series

ขอไดเปรียบ
■

แทนยืนรับน้ำ�หนักได 500 ปอนด (227 กก.)

■

สามารถเลือกแชสซีมาตรฐานหรือแบบแคบได

■

รอบการทำ�งานที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม

■

■
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ตัวเลือกแขน JibPLUS® ใหคุณสามารถแกวงแขนไปดานขาง
ไดถึง 180 องศา
ไมมีมลพิษและเสียงรบกวนนอย

E600 Series

รถกระเชาบูมศอกไฟฟา

เครื่องจักร 60 ฟุตที่สะอาด
และสีเขียว

ใหความสูงมากทีส่ ดุ สำ�หรับรถกระเชาบูม
ตรงไฟฟา เลือกไดสี่รูปแบบ คือ ระบบไฟฟา
ระบบหลายพลังงาน แขนปรับระดับมาตรฐาน
และแขนปรับระดับ JibPLUS®

E600 Series

ไมวา จะเปนพืน้ ทีเ่ รียบหรือขรุขระ คุณสามารถ
รับมือกับงานไดอยางไรกังวลดวยยางไมทิ้ง
รอยสำ�หรับทุกพื้นผิว ระบบควบคุมแรงเสียด
ทานอัตโนมัติ ตัวเลือกขับเคลื่อนทุกลอและ
อุปกรณมาตรฐานเพลาลอชนิดสาย ทำ�ใหคุณมั่นใจใน
การทำ�งานบนพื้นผิวขรุขระ
ไมวาจะเปนงานดานอุตสาหกรรม การซอมบำ�รุง การกอสราง หรือ
งานอื่นๆ E600 Series ทำ�งานไดอยางเงียบเชียบและไรมลพิษ

E600 Series

ขอไดเปรียบ
■

ยืดไดมากกวา 43 ฟุต ในแนวราบ

■

ทำ�งานไดเงียบและไรมลพิษ

■

ชารจแบตเตอรี่อยางรวดเร็วดวยระบบหลายพลังงาน

■

มีน้ำ�หนักสนธิแค 15,000 ปอนด (6,804 กก.)

■

เพลาลอมาตรฐานแบบสายและการขับเคลื่อนทุกลอ
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Compact Crawler Series

รถกระเชาบูมศอกไฟฟา

เขาถึงที่ที่ผูอื่นไปไมถึง
ดวยรถกระเชาตีน
ตะขาบขนาดเล็ก
ของ JLG

ใชงานไดงาย

มีระบบปรับระดับขาค้ำ�
ดวยการกดปุมเดียว
และมีจอแสดงผลแบบ
อินเตอรแอคทีฟที่
แทนยืน

®

คุณสามารถเขาถึงสถานทีไ่ ดมากขึน้ ดวยน้�ำ หนัก
ที่เบาและตีนตะขาบยางของรถกระเชาตีนตะขาบ
ขนาดเล็กรุนใหม ที่มีใหเลือกสามรุนตามระดับ
ความสูงตั้งแต 14 ม. ถึง 23 ม. รถกระเชาตีน
ตะขาบขนาดเล็กของ JLG มีอุปกรณรับตีน
ตะขาบที่ทำ�ใหสามารถไตบันไดได และมีแชสซี
แคบสำ�หรับการเขาประตูรั้ว สนามหญา ประตู
มาตรฐาน และอาคารสาธารณะ

Compact Crawler Series

ขอไดเปรียบ
■

■

■

■

■

ขนาดออกแบบมาอยางกะทัดรัดทำ�ใหงาย
ตอการขนยาย
ความคลองตัวและความสามารถในการ
เขาถึงที่มากขึ้น
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม – ระบบพลังงานไฟฟา
และเครื่องยนตสันดาปเพื่อประสิทธิภาพในการ
ใชพลังงาน
ขาค้ำ�เปนสิ่งจำ�เปนในการใชงาน และมีความ
สามารถในการตั้งระดับ
น้ำ�หนักเบาทำ�ใหไมกดพื้นมากและขนยายไดงาย

ภาพที่ปรากฏในเอกสารนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนขอมูลประกอบเทานั้น ผลิตภัณฑใดๆ รูปลอก
หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่ปรากฏอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงตามดุลพินิจของผูผลิต
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การบริการของ

JLG® Ground Support

ใหความสำ�คัญกับงาน
ของคุณเหนือสิ่งอื่นใด
เมื่อกลาวถึงการบริการของ JLG® คุณคือผูที่เราใหความ
สำ�คัญที่สุด ทั้งผลกำ�ไรของคุณจนถึงประสิทธิภาพในการ
ทำ�งานของคุณ เราใหบริการดานการฝกอบรม อะไหล และ
การซอมบำ�รุงกับคุณตั้งแตวินาทีที่คุณซื้อ

ชิ้นสวนอะไหล
ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท

คุณสามารถมั่นใจไดเลยวาเราทุมเทเต็มที่ในการ
ใหบริการกับคุณ เราเปนเสมือนทีมงานสนับสนุนแบบ
ครบวงจรสวนตัวของคุณ เราชวยคุณไดแนนอน

การใชอะไหลแทจะชวยใหอุปกรณของคุณ
ทำ�งานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เราให
บริการดานอุปกรณเสริม อุปกรณตอเติม
การปรับสภาพเครื่องใหม และอะไหลสำ�หรับ
อุปกรณของผูผลิตอื่นไดในที่เดียว — JLG

การฝกอบรม

ความเขาใจในอุปกรณของคุณอยาง
ครบถวนจะชวยใหคุณทำ�งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น คอรสการฝกอบรม
ของเรามีผูฝกอบรมที่ชวยใหคุณไดฝก
ปฏิบัติไดอยางพอเพียงตอการใชอุปกรณ

บริการดานการเงิน

เพิ่มผลกำ�ไรของคุณโดยการลดคาใชจายหมุนเวียน
ของคุณ เรามีผูชำ�นาญการดานสินเชื่อที่พรอมชวย
คุณเลือกขอตกลงที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนอง
ความตองการของคุณโดยเฉพาะ
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ศูนยบริการ

คุณจำ�เปนตองใชอุปกรณของคุณ ดังนั้น JLG จึง
ไดเติมเต็มในการตอบสนองความตองการของคุณ
ตั้งแตการซอมแซม การปรับสภาพใหม อะไหลภายใน
วันเดียว และอื่นๆ อีกมากมาย เราพรอมที่จะใหบริการ
คุณเสมอ

1111

สถานีปฏิบัติงาน
อุปกรณเสริม

Sky® Series

ตัวเลือกเพิ่มเติมสถานีปฏิบัติงานในแพคเกจอุปกรณเสริม
ถูกออกแบบมาเพื่อความตองการเฉพาะทางของชาง
ไฟฟา ชางประปา ผูรับเหมา และชางซอมบำ�รุงโรงงาน
Sky ®
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สถานีปฏิบัติงาน

อุปกรณเสริมที่เพิ่มความ
สามารถในการทำ�งานของ
รถกระเชาขากรรไกรของคุณ
ชุดอุปกรณเสริม Workstation in the Sky ถูกออกแบบมา
เพื่อใหคุณหยิบใชเครื่องมือตางๆ ไดงาย
ซึ่งมีคอนโซลควบคุมที่ถอดออกไดเพื่อ
ประหยัดพื้นที่บนแทนยืน กับชองเก็บเครื่อง
มือตางๆ เชน เลื่อยชักใบ สวาน เลื่อยวงเดือน
ที่ชารจแบตเตอรี่ และกลองสวนประกอบขนาดหกนิ้วคูณหกนิ้ว
บวกกับถาดเลื่อนที่ใหพื้นที่เรียบสำ�หรับทำ�งานบนราวดานบน

Sky® Series

อุปกรณเสริม

อุปกรณเสริม ES Series
1930ES

2030ES

2630ES

2646ES

3246ES

แพคเกจชางไฟฟา
แพคเกจชางประปา
แพคเกจซอมบำ�รุงโรงงาน

N/A

N/A

N/A

•

•

N/A

N/A

N/A

•

•

N/A

N/A

N/A

•

•

Workstation ไมมี 12V Plug

•

•

•

•

•

Workstation มี 12V Plug

•

•

•

•

•

พื้นที่สำ�หรับวางวัสดุ
Quik Welder® จาก Miller ®

N/A

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ชั้นวางทอ
คีมจับ
ราวแขวนมวนสายไฟ

N/A

•

•

•

•

N/A

N/A

N/A

•

•

•

•

•

•

•

แพคเกจสำ�หรับงานไฟฟา
สำ�หรับการใชงานของชางไฟฟาที่จำ�เปนตองใชพลังจากแบตเตอรี่ สถานี
ทำ�งานของ JLG ใหคุณเก็บเครื่องมือไวใกลมือคุณ และไมเกะกะพื้น
แทนยืน บวกกับเกาอี้ทำ�งานที่พับเก็บไดและชองเก็บของที่ใหพื้นที่เก็บ
อุปกรณไดมากมายโดยไมเกะกะพื้นที่ทำ�งานของคุณ และราวเก็บมวน
สายไฟที่เก็บมวนสายไฟ 500 ฟุตไดเพื่อความรวดเร็วในการดึงสายไฟ
และลดแรงเสียดสีของราวเก็บมวนสายไฟที่อยูบนพื้นดิน

แพคเกจชางประปา
ชั้นวางทอที่ไดผานการรับรองจากผูผลิต ชวยเก็บวัสดุสำ�หรับผูรับเหมา
งานประปา และการเก็บวัสดุไวดา นนอกของราวจะชวยปองกันราวเสียหาย

แพคเกจซอมบำ�รุงโรงงาน
แพคเกจซอมบำ�รุงโรงงาน รวมจุดเดนของแพคเกจงานไฟฟาและงาน
ประปาเขาดวยกัน เพื่อชวยในการทำ�งานซอมบำ�รุงโรงงาน ตั้งแตงาน
ซอมแซมทั่วไปจนถึงการติดตั้งระบบไฟฟาและระบบกลไก นอกจากนั้น
ยังมีเครื่องเชื่อมขนาดเล็กที่ใชพลังงานจากแบตเตอรี่ของเครื่องสำ�หรับ
งานซอมแซมเล็กนอย
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แทนทำ�งานบนอากาศระบบไฟฟา
ขอมูลจำ�เพาะ
1230ES

1230ES รถกระเชามาสทลิฟทไฟฟา
ES

1230

ความสูงของแทนยืน
การรับน้ำ�หนักของแทนยืน —
แบบไมมีขอจำ�กัด
ขนาดของแทนยืน
ความกวางโดยรวม

500 ปอนด (227 กก.)
27 x 49.5 นิว้ (0.68 x 1.25 ม.)
30 นิว้ (76 ซม.)

น้ำ�หนัก

คุณลักษณะมาตรฐาน

12 ฟุต (3.66 ม.)

1,740 ปอนด (790 กก.)
4 x 6V
220 แอมป- ชั่วโมง

แหลงพลังงาน

การออกแบบเสายก
ตัวเลือกที่สามารถเลือกเพิ่มเติมได
แบบไมตองบำ�รุง
เครือ่ งแปลงกระแสไฟ/เครื่องชารจ
รักษา — ไมมีโซ, สาย AC 1000 วัตต Charger
เคเบิล, หรือลูกกลิ้งที่
สัญญาณกะพริบเตือนสีเหลือง
ตองทาจารบีและปรับตั้ง
• มีทอแคสี่ทอ — บำ�รุง
รักษานอยลง และลด
ความเสี่ยงในการรั่วซึม
• ขนาดกะทัดรัดทำ�ให
น้ำ�หนักสุทธินอยลง —
สามารถเขาลิฟทสงของ
สวนใหญไดสามารถเขา
ลิฟทสงของสวนใหญได
•

•
•

1930ES

ES Series รถกระเชาขากรรไกรไฟฟา

ความสูงของแทนยืน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก
ของแทนยืน — แบบไมมีขอจำ�กัด
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25

ฟุต 6 นิ้ว (7.77 ม.)

2646ES

3246ES

26 ฟุต (7.92 ม.)

31 ฟุต 9 นิ้ว (9.68 ม.)

1,000 ปอนด (454 กก.)

700/1,000 ปอนด
(318/454 กก.)

500 ปอนด (227 กก.)

800 ปอนด (362 กก.)

ขนาดของแทนยืน

30 x 73.5 นิ้ว
(0.76 x 1.87 ม.)

30 x 90.5 นิ้ว
(0.76 x 2.3 ม.)

30 x 90.5 นิ้ว
(0.76 x 2.3 ม.)

44 x 98.5 นิ้ว
(1.12 x 2.5 ม.)

44 x 98.5 นิ้ว
(1.12 x 2.5 ม.)

ความกวางโดยรวม

30 นิ้ว (76 ซม.)

30 นิ้ว (76 ซม.)

30 นิ้ว (76 ซม.)

46 นิ้ว (1.17 ม.)

46 นิ้ว (1.17 ม.)

2,750 ปอนด
(1,247 กก.)
4 x 6V
220 แอมป - ชั่วโมง

3,750 ปอนด
(1,700 กก.)
4 x 6V
220 แอมป - ชั่วโมง

4,750 ปอนด
(2,155 กก.)
4 x 6V
220 แอมป - ชั่วโมง

4,770 ปอนด
(2,163 กก.)
4 x 6V
220 แอมป - ชั่วโมง

4,780 ปอนด
(2,168 กก.)
4 x 6V
220 แอมป - ชั่วโมง

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

คุณลักษณะมาตรฐาน แหลงพลังงาน
ประสิทธิภาพการทำ�งาน
สูงที่สุด — รอบการ
ทำ�งานเปนสองเทาเพื่อ
การใชงานที่ยาวนานขึ้น
รัศมีวงเลี้ยวแคบเพื่อ
ความคลองตัวในการ
ขับเคลื่อนและการจัด
ตำ�แหนง และออกแบบ
มาอยางทนทาน
• รุนสำ�หรับทางแคบ —
เขาถึงบริเวณที่เขาถึง
ไดยากเพื่อประสิทธิภาพ
ในการทำ�งานที่สูงขึ้น
• สถานีทำ�งานรูปแบบ
ใหมในตัวเลือกและ
อุปกรณเสริม Sky®

20 ฟุต (6.10 ม.)

2630ES

500/800ปอนด
(227/363 กก.)

น้ำ�หนัก
•

18 ฟุต 9 นิ้ว (5.72 ม.)

2030ES

ตัวเลือกที่สามารถเลือกเพิ่มเติมได
เครื่องแปลงกระแสไฟฟา/เครื่อง
ชารจ AC 1000 วัตต Charger
สัญญาณกะพริบเตือนสีเหลือง
ประตูติดสปริง
แบตเตอรี่ 245 แอมป - ชั่วโมง
แบตเตอรี่ AGM
หูสำ�หรับยก

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UL® EE Rating

•

•

•

•

•

แผนกันแทนยืน
แผนกันแทนยืนพรอมกับ
สวิทชการเตือนเมื่อเขาใกล
มากเกินไป
ทอลมขนาด ½ นิ้ว ถึงแทนยืน

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nite Bright

•

•

•

•

•

ขอมูลเพิ่มเติมที่ www.jlg.com

แทนทำ�งานบนอากาศระบบไฟฟา
ขอมูลจำ�เพาะ
6RS

10RS

19 ฟุต (5.8 ม.)

32 ฟุต (9.75 ม.)

500 ปอนด (227 กก.)

705 ปอนด (320 กก.)

27 x 72 นิ้ว (0.68 x 1.82 ม.)

42.5 x 84.7 นิ้ว (1.08 x 2.15 ม.)

32 นิ้ว (0.812 ม.)

48 นิ้ว (1.22 ม.)

4 x 6V 220AH
25 แอมป

4 x 6V 220AH
25 แอมป

3,000 ปอนด (1,360 กก.)

5,070 ปอนด (2,300 กก.)

3369LE

4069LE

รถกระเชาขากรรไกรไฟฟา RS Series
ความสูงของแทนยืน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของแทนยืน
ขนาดของแทนยืน
ความกวางโดยรวม
แหลงพลังงาน
น้ำ�หนัก

รถกระเชาขากรรไกรไฟฟาขนาดใหญ LE Series
ความสูงของแทนยืน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของแทนยืน —
แบบไมมีขอจำ�กัด
ขนาดของแทนยืน
ความกวางโดยรวม
น้ำ�หนัก

33 ฟุต (10.06 ม.)
1,000 ปอนด (454 กก.)

40
800

65 x 115 นิ้ว (1.65 x 2.92 ม.)
5 ฟุต 9 นิ้ว (1.75 ม.)

9,760 ปอนด (4,427 กก.)

10,560 ปอนด (4,790 กก.)

8 x 6V

8 x 6V
370 แอมป - ชั่วโมง

เครื่องแปลงกระแสไฟ 110V-AC Power Pack
สัญญาณกะพริบเตือนสีเหลือง
แมแรงปรับระดับไฮดรอลิก
ไฟสำ�หรับทำ�งานที่แทนยืน
ประตูทางเขาแบบปดดวยตัวเอง
ยางเติมดวยโฟมสำ�หรับพื้นทราย/สนามหญา
ทอลมถึงแทนยืนขนาด 1/2 นิ้ว
แผนกั้นที่ราวบน
แผนกั้นราวและแทนยืน
น้ำ�มันไฮดรอลิกชนิดยอยสลายได

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

JLG QuikCharge Gen Set

•

•

ตัวเลือกที่สามารถเลือกเพิ่มเติมได

- ชั่วโมง

E300AJ

รถกระเชาไฟฟา E300 Series

ความสูงของแทนยืน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของแทนยืน —
แบบไมมีขอจำ�กัด
ระยะยืดแนวราบ
ความสูงเมื่อยกขึ้นเหนือหัว
ความกวางโดยรวม
น้ำ�หนัก
แหลงพลังงาน

29 ฟุต 5

500 ปอนด (227

500 ปอนด (227

กก.)

20 ฟุต 3 นิ้ว (6.17 ม.)

กระเชาขากรรไกรไฟฟาของคูแขง

• ประสิทธิภาพที่ดีกวาบนพื้นผิวขรุขระ
— ควบคุมแรงฉุดอัตโนมัติตลอดเวลา,

เพลาลอแบบสาย, และยางสำ�หรับ
ทุกสภาพพื้นผิว
• ตัวเลือกที่ทรงพลัง — QuikCharge
GenSet และการขับเคลื่อนทุกลอ
• ราวกันตกแบบพับลงได

กก.)

15,060 ปอนด (6,831 กก.)

ฟุต 1 นิ้ว (6.14 ม.)
13 ฟุต 2 นิ้ว (4.01 ม.)
48 นิ้ว (1.22 ม.)
15,400 ปอนด (6,985 กก.)

48V DC 8 x 6V
305 แอมป - ชั่วโมง

48V DC 8 x 6V
305 แอมป - ชั่วโมง

•

•

•

•

13 ฟุต 2 นิ้ว (4.01 ม.)

ม.)

20

•
•

•

UL EE Rating

•

•

แบตเตอรี่ 370 แอมป-ชั่วโมง

•

•

®

• ทำ�งานไดเปนสองเทาของรถ

นิ้ว (8.96 ม.)

มาพรอมกับตัวเลือกเพิ่มเติม

ไฟสำ�หรับทำ�งานที่แทนยืน
ตาขายอลูมิเนียมถึงราวบนยึดดวยสลัก
ทอลมถึงแทนยืนขนาด 1/2 นิ้ว
เครื่องแปลงกระแสไฟขนาด 1200 วัตต

คุณลักษณะมาตรฐาน

E300AJP

30 ฟุต 2 นิ้ว (9.19 ม.)

48 นิ้ว (1.22

เพื่อการทำ�งานที่ยาวนานขึ้น
• โครงสรางที่เรียบงายเพื่อลดตนทุน
ในการเปนเจาของ
• รัศมีวงเลี้ยวแคบเพื่อความคลองตัว
และใชงานไดงาย

ปอนด (362 กก.)

5 ฟุต 9 นิ้ว (1.75 ม.)

370 แอมป

• ระบบขับเคลื่อนไฟฟาโดยตรง

ฟุต (12.19 ม.)

65 x 115 นิ้ว (1.65 x 2.92 ม.)

แหลงพลังงาน

คุณลักษณะมาตรฐาน

คุณลักษณะมาตรฐาน
• แขนปรับระดับได 4 ฟุต (1.22 ม.)
พรอมกับตัวเลือกเพิ่มเติม JibPLUS®
• ATC (ควบคุมแรงเสียดทานอัตโนมัติ)

เพิ่มประสิทธิภาพบนพื้นผิวขรุขระ
• ขนาดกะทัดรัดซึ่งกวางเพียง 48 นิ้ว
(1.22 ม.) เทานั้น
• รอบที่เร็วขึ้น

15

แทนทำ�งานบนอากาศระบบไฟฟา
ขอมูลจำ�เพาะ
รถกระเชาไฟฟา E400/M400 Series

คุณลักษณะมาตรฐาน

• JibPLUS® ชวยใหเขาถึงบริเวณคับแคบ
• แชสซีแคบ 4 ฟุต 11 นิ้ว

เพื่อความคลองตัว
ในทางแคบและที่แคบ
• ATC (ควบคุมแรงเสียดทานอัตโนมัติ)
เพิ่มประสิทธิภาพบนพื้นผิวขรุขระ
• ตัวเลือก QuikCharge GenSet สามารถชารจ
แบตเตอรี่โดยอัตโนมัติเพื่อความตอเนื่อง
ในการใชงาน

E400A Narrow

E400AJP

E400AJP Narrow
M400AJP Narrow

40 ฟุต (12.19 ม.)

40 ฟุต (12.19 ม.)

40 ฟุต (12.19 ม.)

500 ปอนด
(227 กก.)

500 ปอนด
(227 กก.)

500 ปอนด
(227 กก.)

ความสูงของแทนยืน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก
ของแทนยืน — แบบไมมีขอจำ�กัด
ระยะยืดแนวราบ

21 ฟุต 2 นิว้ (6.45 ม.) 22 ฟุต 5 นิว้ (6.83 ม.) 22 ฟุต 5 นิว้ (6.83 ม.)

ความสูงเมื่อยกขึ้นเหนือหัว

21 ฟุต 6 นิว้ (6.55 ม.) 21 ฟุต 6 นิว้ (6.55 ม.) 21 ฟุต 6 นิว้ (6.55ม.)

ความกวางโดยรวม
น้ำ�หนัก — M Models,
ที่รับน้ำ�หนักได 300 ปอนด (136 กก.)

4 ฟุต 11 นิว้ (1.50 ม.)

5 ฟุต 9 นิว้ (1.75 ม.)

4 ฟุต11 นิว้ (1.50 ม.)

13,100 ปอนด
(5,942 กก.)

13,700 ปอนด
(6,214 กก.)

14,900 ปอนด
(6,759 กก.)

48V DC 8 x 6V
370 แอมป-ชัว่ โมง

48V DC 8 x 6V
370 แอมป-ชัว่ โมง

48V DC 8 x 6V
370 แอมป-ชัว่ โมง

-

-

45 แอมป Kubota

•

•

•

•

•

•

แหลงพลังงาน
ชุดเครื่องกำ�เนิดไฟฟา — M models

มาพรอมกับตัวเลือกเพิม่ เติม
แผนกันแทนยืน
แพคเกจไฟ
UL EE Rating

•

เครื่องแปลงกระแสไฟขนาด 1200 วัตต
ตาขายอลูมเิ นียมถึงราวบนยึดดวยสลัก

•

®

รถกระเชาบูมศอก E450 Series

คุณลักษณะมาตรฐาน

• แขนที่เคลื่อนไหวเร็วที่สุดในชั้น

• ATC (ควบคุมแรงเสียดทานอัตโนมัติ)

เพิ่มประสิทธิภาพบนพื้นผิวขรุขระ
• ตัวเลือก QuikCharge GenSet สามารถชารจ
แบตเตอรี่โดยอัตโนมัติเพื่อความตอเนื่อง
ในการใชงาน
• รุนมีแขนปนจั่นชวยใหเขาถึงบริเวณคับแคบ

•

•

•

E450A

M450A

E450AJ

M450AJ

45 ฟุต (13.72 ม.)

45 ฟุต (13.72 ม.)

45 ฟุต (13.72 ม.)

45 ฟุต (13.72 ม.)

500 ปอนด
(227 กก.)

500 ปอนด
(227 กก.)

500 ปอนด
(227 กก.)

500 ปอนด
(227 กก.)

ความสูงของแทนยืน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก
ของแทนยืน — แบบไมมีขอจำ�กัด
ระยะยืดแนวราบ

23 ฟุต 1 นิว้ (7.04 ม.) 23 ฟุต 1 นิว้ (7.04 ม.) 23 ฟุต 9 นิว้ (7.24 ม.) 23 ฟุต 9 นิว้ (7.24 ม.)

ความสูงเมื่อยกขึ้นเหนือหัว

24 ฟุต 7 นิว้ (7.49 ม.) 24 ฟุต 7 นิว้ (7.49 ม.)

25 ฟุต 3 นิว้ (7.7 ม.)

25 ฟุต 3 นิว้ (7.7 ม.)

ความกวางโดยรวม

5 ฟุต 9 นิว้ (1.75 ม.)

5 ฟุต 9 นิว้ (1.75 ม.)

5 ฟุต 9 นิว้ (1.75 ม.)

5 ฟุต 9 นิว้ (1.75 ม.)

12,600 ปอนด
(5,715 กก.)

12,900 ปอนด
(5,851 กก.)

14,400 ปอนด
(6,532 กก.)

14,700 ปอนด
(6,667 กก.)

48V DC 8 x 6V
370 แอมป-ชัว่ โมง

48V DC 8 x 6V
370 แอมป-ชัว่ โมง

48V DC 8 x 6V
370 แอมป-ชัว่ โมง

48V DC 8 x 6V
370 แอมป-ชัว่ โมง

-

45 แอมป Kubota

-

45 แอมป Kubota

น้ำ�หนัก
แหลงพลังงาน
ชุดเครื่องกำ�เนิดไฟฟา — M models

มาพรอมกับตัวเลือกเพิม่ เติม

16

แทนยืนกันตก 36 x 72 นิ้ว (0.91 x 1.83 ม.)
แผนกันแทนยืน
ยางตันแบบไมทิ้งรอย

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UL® EE Rating

•

•

เครื่องแปลงกระแสไฟขนาด 1200 วัตต

•

•

ขอมูลเพิ่มเติมที่ www.jlg.com

แทนทำ�งานบนอากาศระบบไฟฟา
ขอมูลจำ�เพาะ
E600J

M600J

E600JP

M600JP

ความสูงของแทนยืน

60 ฟุต 3 นิว้
(18.36 ม.)

60 ฟุต 3 นิว้
(18.36 ม.)

60 ฟุต 4 นิว้
(18.39 ม.)

60 ฟุต 4 นิว้
(18.39 ม.)

ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก
ของแทนยืน — แบบไมมีขอจำ�กัด

500 ปอนด
(227 กก.)

500 ปอนด
(227 กก.)

500 ปอนด
(227 กก.)

500 ปอนด
(227 กก.)

รถกระเชาไฟฟา E/M600

43 ฟุต 3 นิว้
(13.18 ม.)

ระยะยืดแนวราบ
ความกวางโดยรวม

43 ฟุต 3 นิว้
(13.18 ม.)

44 ฟุต 5 นิว้
(13.54 ม.)

44 ฟุต 5 นิว้
(13.54 ม.)

7 ฟุต 11 นิว้ (2.41 ม.) 7 ฟุต 11 นิว้ (2.41 ม.) 7 ฟุต 11 นิว้ (2.41 ม.) 7 ฟุต 11 นิว้ (2.41 ม.)

น้ำ�หนัก
แหลงพลังงาน
ชุดเครื่องกำ�เนิดไฟฟา — M models

มาพรอมกับตัวเลือกเพิม่ เติม

แทนยืนกันตก 30 x 48 นิ้ว (0.76 x 1.22 ม.)
แทนยืนกันตก 36 x 72 นิ้ว (0.91 x 1.83 ม.)
ตาขายอลูมิเนียมถึงราวบนยึดดวยสลัก
ระบบสัมผัสเบา แผนกันแทนยืน 6 ฟุต
(เฉพาะแทนยืน 30 x 72 นิ้ว)
ทอลมถึงแทนยืนขนาด 1/2 นิ้ว
ยางเติมดวยโฟม
เครื่องแปลงกระแสไฟขนาด 1200 วัตต
ชุดคิทสำ�หรับสภาพแวดลอมรุนแรง1
UL® EE Rating

15,200 ปอนด
(6,895 กก.)
48V DC, 8 x 6V
415 แอมป-ชัว่ โมง
-

ความสูงของแทนยืน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของแทนยืน
ระยะยืดแนวราบ
ความกวางโดยรวม
น้ำ�หนัก
มอเตอรไฟฟา AC
เครื่องยนต

15,750 ปอนด
(7,144 กก.)
48V DC, 8 x 6V
415 แอมป-ชัว่ โมง
-

16,050 ปอนด
(7,280 กก.)
48V DC, 8 x 6V
415 แอมป-ชัว่ โมง
45 แอมป
Diesel Kubota

คุณลักษณะมาตรฐาน

• รถกระเชาบูมตรงไฟฟาขนาด 60 ฟุต

รุนแรก
ของโลก – คลองตัวทั้งภายในและภายนอก
• ขอไดเปรียบภายใน – ไรมลพิษ ทำ�งาน
ไดเงียบที่สุดในอุตสาหกรรม ยางชนิดไม
ทิ้งรอย และน้ำ�หนักเบาที่สุดในชั้น
• ขอไดเปรียบภายนอก – ทนทานและมีระบบ
ขับเคลื่อนทุกลอ ระบบควบคุมแรงเสียดทาน
อัตโนมัติ และเพลาลอชนิดสาย
• สามารถเลือกเครื่องกำ�เนิดไฟฟา Kubota
45 แอมป เพื่อรักษาปริมาณไฟฟาของ
แบตเตอรี่ในขณะใชงานภายนอกอยางตอเนื่อง

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

X14J

X19J

X23J

11.9 ม.

16.67 ม.

21.10 ม.

200 กก.
6.26 ม.

200 กก.
5.90 ม.

200 กก.
11.13 ม.

คุณลักษณะมาตรฐาน

1,430 กก.

2,106 กก.

3,100 กก.

• ขนาดกะทัดรัดทำ�ใหงายตอการเคลื่อนยาย

แพคเกจสำ�หรับลากจูง2
แพคเกจไฟ3
ไฟสำ�หรับทำ�งานที่แทนยืน
สัญญาณกะพริบเตือนสีเหลือง
1. ม
 าพรอมกับผาคลุมคอนโซล ทีเ่ ช็ดบูม และเครือ
่ งเปาลมทรงกระบอก
่ ทนยืน
3. มาพรอมกับไฟหนาและไฟทายและไฟสำ�หรับทำ�งานทีแ

รถกระเชา Compact Crawler Series

15,500 ปอนด
(7,031 กก.)
48V DC, 8 x 6V
415 แอมป-ชัว่ โมง
45 แอมป
Diesel Kubota

0.79 ม.

2. เฉพาะขับเคลือ
่ น 2 ลอเทานัน้

0.79 ม.

•
•
•
•

• น้ำ�หนักเบาและมีลอตีนตะขาบยางเพื่อ

0.99 ม.

110V หรือ 220V,
50Hz, 2.2 กิโลวัตต

110V หรือ 220V,
50Hz, 2.2 กิโลวัตต

110V หรือ 220V,
50Hz, 2.2 กิโลวัตต

Honda GX270,
6.6 kw Potrol

Honda iGX440,
11 kw Potrol

Honda iGX440,
11 kw Potrol

ความคลองตัวในการใชงาน

• ใชพลังงานไฟฟาและพลังงานจาก

เครื่องยนตสันดาปรวมกันเพื่อ
ประสิทธิภาพในการใชพลังงาน

่ ขึน้ ขอมูลจำ�เพาะเบือ้ งตน – ติดตอโรงงานผลิตเพือ่ รายละเอียดเพิม่ เติม
*ตัวเลือกหรือมาตรฐานบางอยางของประเทศจะทำ�ใหน�ำ้ หนักเพิม

รถกระเชามาสทสไตล Toucan Series

ความสูงของแทนยืน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก
ของแทนยืน — แบบไมมีขอจำ�กัด
ระยะยืดแนวราบ
ความกวางโดยรวม
น้ำ�หนัก
แหลงพลังงาน

มาพรอมกับตัวเลือกเพิม่ เติม
ทอลมขนาด 8 มม. ถึงแทนยืน
ไฟสำ�หรับทำ�งานที่แทนยืน (LED)
สายไฟ AC ถึงแทนยืน
น้ำ�มันหลอลื่นฟูดเกรด
สีพิเศษ
กระเชาหมุนได

T8E

T10E

T12E

T12E Plus

6.15 ม.

8.10 ม.

9.83 ม.

10.65 ม.

200 กก.

200 กก.

200 กก.

200 กก.

1.89 ม.

2.58 ม.

4.60 ม.

5.55 ม.

2,120 กก.
24V DC

2,990 กก.
24V DC

4,300 กก.
48V DC

4,900 กก.
48V DC

0.99 ม.

0.99 ม.

225 แอมป - ชัว่ โมง 240 แอมป - ชัว่ โมง

1.20 ม.

1.20 ม.

260 แอมป - ชัว่ โมง

260 แอมป - ชัว่ โมง

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

คุณลักษณะมาตรฐาน

• การออกแบบแขนปรับระดับที่ใหการเหนือ
หัวไดไกลถึง 7.12 ม.
• เสายกที่หมุนได 345 องศา

ใหความสามารถ
ในการจัดตำ�แหนงที่ไรผูทัดเทียม
• รับน้ำ�หนักได 2 คนและวัสดุอื่น ๆ
• สามารถขับเขาประตูและทางแคบได
• สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางทั้งบนพื้น
17
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