รถกระเช้าบุคคล
ขนาดเล็ก, ชนิดเข็น
ชนิดเสายก

รถกระเช้าแนวตั้ง

JLG®

พบกับทางเลือกใหมในการเพิ่ม
ประสิทธิผลและความปลอดภัย
คุณตองรับมือกับงานที่หลากหลายอยูทุกวัน ทั้งการติดตั้งระบบไฟฟา
ทาสี งานประปา งานซอมบำ�รุง และการวางทอ ไมวาจะเปนงาน
อะไรก็ตาม
JLG ขอนำ�เสนอรถกระเชาบุคคล

และรถกระเชาแบบเสายก ตั้งแต

รถกระเชาสวนบุคคลแบบเข็น AccessMaster® จนถึงรถกระเชา
บุคคล JLG® Mobile Vertical Lifts ที่ขับเคลื่อนไดในขณะยก
กระเชาสูงสุด JLG มีผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของคุณ
รถกระเชาแบบเสายก Toucan® สามารถยืดขึ้นและยืดออกไดเพื่อ
ใหคุณเขาถึงบริเวณที่เขาถึงไดยาก รถทุกรุนขับเคลื่อนดวยระบบ
ไฟฟาจึงไมกอใหเกิดมลภาวะ รถกระเชา JLG ถูกออกแบบมาเพื่อ
ตอบสนองความตองการของคุณ และเปนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ
สูงกวาและปลอดภัยกวาบันได มีแชสซีแคบเพื่อใหสามารถเขาถึง
บริเวณคับแคบ และแบตเตอรี่ทำ�งานไดนานขึ้นเพื่อใหสามารถ
ทำ�งานไดตลอดวัน ปลอยใหคนอื่นใชบันไดตอไปสวนคุณสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานของคุณดวยรถกระเชาบุคคลที่ดีที่สุด
ของระดับชั้น
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AM Series

รถกระเช้าบุคคลชนิดเข็น

สะดวกสำ�หรับงานซอมบำ�รุง
รถกระเชาสวนบุคคลชนิดเข็น AccessMaster®
ใหประสิทธิภาพและความคุมคายิ่งขึ้น ดวยขนาด
กะทัดรัดที่ใหความคลองตัวสูง AccessMaster
คำ�ตอบของคุณ
AM series มีอยูหกรุนและมีระดับแทนยืน

ตั้งแตความสูง 19 ฟุต จนถึง 41 ฟุต และมีสองรุน
ที่ไมจำ�เปนตองใชแขนค้ำ�แมจะยกในระดับสูงสุด
จึงสามารถนำ�ไปใชในโรงงาน การซอมบำ�รุง
การบันเทิง และในสถาบันตางๆ และแทนยืนที่
รับน้ำ�หนักได 350 ปอนดที่ใหพื้นที่ทำ�งานกับคุณ

สามารถบรรทุกบนรถกระบะ พรอมชองสำ�หรับยก
ดวยรถโฟลคลิฟทกวางหกนิ้ว ทำ�ใหเคลื่อนยายไดงาย
เสายกอลูมิเนียมเคลือบผิวทำ�ใหมั่นคงมากขึ้นและมี
การแกวงนอยลง ระบบเสายกนี้ไมจำ�เปนตองใช
น้ำ�มันหลอลื่นตลอดอายุการใชงานของอุปกรณ
AccessMaster เปนตัวเลือกราคาประหยัดสำ�หรับ
การทำ�งานในระดับสูงเหนือหัวและงานซอมบำ�รุง

ขนยายไดงาย

รถ AM ทุกรุนมีอุปกรณลูกรอก
สำ�หรับยกขึ้นยกลงไดสะดวกขึ้น

AM Series

ข้อได้เปรียบ
■

■
■

■
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ความสูงของแทนยืนตั้งแต 19 ฟุต ถึง 41 ฟุต
(4.57 ถึง 12.50 ม.)
ราวกั้นเหล็กสี่เหลี่ยมแข็งแกรง
เสายกเคลือบผิวเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและ
ไมตองดูแลตลอดอายุการใชงาน
มีชุดฐานยกเสริมสำ�หรับรถ AM ทุกรุน

ออกแบบมาใหแคบ

รุนที่มีความสูงสุดถึง 30 ฟุต
(9.14 ม.) สามารถเข็นผาน
เขาประตูและเขาลิฟทไดโดย
ไมเอียงไปขางหลัง

AM Series

รถกระเช้าบุคคลชนิดเข็น

Quick-Change Platforms

เปลี่ยนแทนยืนของคุณ — โดย
ไมตองใชเครื่องมือ — ดวยเวลา
ไมถึงหนึ่งนาที เพื่อตอบสนอง
ความตองการใชงานในรูปแบบ
เฉพาะของคุณ

ระบบจัดการพลังงาน

ดวยการเขาถึงแบตเตอรี่ไดงายและ
อุปกรณระบุปริมาณไฟ คุณสามารถรูได
เสมอวาคุณมีพลังงานเหลืออยูเทาไร
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MVL Series

รถกระเช้าส่วนบุคคล

ระบบควบคุม Point & Go®

ดวยระบบควบคุม JLG Point &
Go ซึ่งมีลักษณะเดนตรงที่มี
คันโยกควบคุมแบบเดี่ยว เพื่อ
การควบคุมการขับขี่และการยก
ที่นุมนวล ทั้งยังทำ�ใหรัศมีวงเลี้ยว
เปนศูนย

เสายกเคลือบผิวที่
มั่นคงแข็งแรง

เสายกเคลือบผิวที่มั่นคงแข็ง
แรงที่สุดในอุตสาหกรรม และ
ลดการหันเหหรือการแกวงใหคุณมีแทนยืนที่มั่นคงกวา
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MVL Series

รถกระเช้าส่วนบุคคล

ขับเคลื่อนประสิทธิภาพ
ในการทำ�งานของคุณ
ใหสูงขึ้น
ไมวาคุณจะตองรับมือกับงานในโรงงาน รานคาปลีก
สนามบิน หรืออาคารสาธารณะ รถกระเชาสวนบุคคล
JLG® ใหคุณใชงานไดนานขึ้น ดวยระบบขับเคลื่อน
ไฟฟาที่วางใจได และแบตเตอรี่แหงที่ไมตองดูแล
นอกจากนั้นยังมีอุปกรณชารจไฟอัตโนมัติที่สามารถ
ชารจไฟไดในเวลาเพียงหาชั่วโมง และยังมีตัวเลือก
แทนยืนสามรูปแบบที่สามารถเปลี่ยนแทนยืนไดใน
หนึ่งนาทีที่ชวยใหคุณทำ�งานซอมบำ�รุงสำ�เร็จลุลวง
ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ใชงานงายและคลองตัวสูง
มุงตรงเขาทำ�งานดวยคันโยกควบคุมเดี่ยว
Point & Go® ที่ควบคุมการขับเคลื่อนและการบังคับ
เลี้ยว รวมถึงการยกขึ้นและยกลงดวยความเร็วหลาย
ระดับ เหมาะกับงานติดตั้งระบบไฟฟา การแขวนปาย
หรืองานซอมบำ�รุงทั่วไป ดวยรัศมีวงเลี้ยวศูนยองศา
ชวยใหคุณมีความคลองตัวในพื้นที่จำ�กัด

รัศมีวงเลี้ยวเปนศูนย

การออกแบบที่กะทัดรัด
ทำ�ให MVL หมุนรอบตัวได
จึงสามารถเขาถึงที่คับแคบ
ไดอยางสะดวก

MVL Series

ข้อได้เปรียบ
■

ขับเคลื่อนไดในขณะยกสูงสุดโดยไมตองใชขาค้ำ�

■

แบตเตอรี่เก็บไฟไดนาน

■

เสายกเคลือบผิวที่มั่นคงแข็งแรงที่สุดใน
อุตสาหกรรม
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รถกระเช้าชนิดเสายก T o u c a n ®
รถกระเช้าบุคคล J L G ®

Series

ใหพื้นที่เขาถึงยากอยูไมไกล
เกินเอื้อม
ดวยรถกระเชาบุคคล JLG Toucan® คุณสามารถรับมือกับงานที่อยูสูง
เหนือหัวไดอยางมั่นใจ ทำ�งานเหนือไลนผลิต ชั้นเก็บของ ระบบทอ และ
ผนังกั้นไดอยางสะดวกงายดาย จัดตำ�แหนงงายขึ้นดวยเสายกหมุนได
345 องศา ที่ยกไดสูงสุดถึง 10.65 ม. และแขนปนจั่นที่ยืดไดไกล
ถึง 5.55 ม. รับน้ำ�หนักไดถึง 200 กก. และแบตเตอรี่ที่ใชงานไดนาน
รถกระเชา Toucan สามารถชวยใหคุณทำ�งานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นตอไปปแลวปเลา
สรางมาเพื่อรับมือกับงานทาทายในโรงงาน
ไมวาจะเปนการซอมบำ�รุงโรงงาน การปรับอุปกรณ การเปลี่ยนอุปกรณ
คลังสินคา หรืองานรับเหมาทั่วไป Toucan Series สามารถชวยคุณ
รับมือไดอยาง มีประสิทธิภาพ
เอนกประสงคตามที่คุณตองการ
ดวยยางแบบไรรอยอยางหนาเพื่อความนุมมากขึ้น ระบบขับ
เคลื่อนไฟฟา พลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพ และความ
สามารถในการขึ้นทางชัน 25%~30% คุณสามารถรับมือ
กับงานตางๆ ไดอยางมั่นใจ พรอมทั้งมีระบบ
ควบคุมแบบสัดสวนที่นุมนวล แชสซีแคบ
และระยะยืดในแนวราบที่ไกลกวา
สิ่งเหลานี้เปนแคเพียงสวนหนึ่งของ
อุปกรณมาตรฐานที่ชวยใหคุณ
จบงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว

To u c a n

ข้อได้เปรียบ
■

■

■

■
■
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Series

ชวยใหขนาดกะทัดรัดทำ�ใหสามารถเขาถึงบริเวณที่
เขาถึงไดยาก
แขนปรับระดับที่ใชงานไดหลากหลายที่มีระยะยกขึ้น
สูงเหนือหัวไดถึง 7.12 ม.
เสายกหมุนได 345 องศาที่มีความสามารถในการจัด
ตำ�แหนงอยางไรผูทัดเทียม
สามารถรับน้ำ�หนักไดสองคนพรอมกับอุปกรณตางๆ
ระบบพลังงานไฟฟาที่ใชงานไดยาวนานและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

รถกระเช้าบุคคล J L G ®
อุปกรณ์เสริม

ปรับแตงรถกระเชาบุคคล
ของคุณ*
คุณสามารถเลือกแทนยืนปกนก 26 x 28 นิ้ว หรือแทนยืนแคบขนาด
22 x 22 นิ้ว สำ�หรับการทำ�งานบนชองฝาเพดาน และสำ�หรับรุน AMI
และ MVL คุณสามารถขยายพื้นที่แทนยืนไดดวยแทนยืนขยายขนาด
26 x 48 นิ้ว ที่ใหพื้นที่การทำ�งานเพิ่มขึ้นอีก 21 นิ้ว
เมื่อจำ�เปนตองทำ�งานเหนือที่นั่ง เครื่องจักร หรือแมแตทางบันได
คุณสามารถใชชุดฐานเสริมพรอมกับแทนยืนแบบเขาดานขางขนาด
26 x 26 นิ้วที่เขาออกไดงาย

ขยายพื้นที่ทำ�งานของคุณ

มีอุปกรณเสริมแทนยืนขยาย
ปกนกแบบเขาดานหนาสำ�หรับ
รุน AMI และ MVL ที่เพิ่มพื้นที่
ทำ�งานอีก 21 นิ้ว และแทนยืน
ขยายทีเ่ ลือ่ นเก็บไดเพือ่ ชวยให
เก็บอุปกรณของคุณไดงายขึ้น

ระบบการล็อกเพื่อความ
ปลอดภัย

การล็อกดวยรหัสสี่หลักชวยเพิ่ม
ความปลอดภัยในขณะทีไ่ มมกี ารเฝาดูู

อุปกรณรับทอ

อยาเสี่ยงกับการทำ�ใหหลอดไฟ
นีออนแตก ใชอุปกรณรับทอเพื่อ
ยกหลอดไฟขึ้น – ไมเกะกะพื้น
ของแทนยืนมันจึงไมกลิ้งไปมา
หรือกลิ้งมาอยูใตเทาของคุณ

ถาดเครื่องมือ

คุณไมจำ�เปนตองเอื้อมไปหยิบ
เครื่องมือถึงพื้นอีกตอไป ดวยถาด
เครื่องมืออลูมิเนียมที่ยึดกับราวกั้น
ดานบนที่ใหญพอสำ�หรับเครื่องมือ
หลายชิ้น

ชุดฐานเสริม

*มีอุปกรณเสริมแตกตางกันสำ�หรับรุนตางๆ

มีสำ�หรับรุน AM ตั้งแตระดับความสูง
20 ฟุตถึง 41 ฟุต ชุดฐานเสริมมีอยู 4 ชิ้น
และสามารถประกอบไดอยางงายดาย
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และ
ข้อมูลจำ�เพาะ
AMI

AM Series

19AMI

รถกระเชาบุคคลชนิดเข็น AMI Series
ความสูงของแทนยืน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของแทนยืน
ความสูงโดยรวมขณะหดเก็บ

คุณลักษณะ
มาตรฐาน

• เสาชุบผิวแบบไมตอง

ดูแลรักษามาก
• ที่แทนยืนมีปลั้กไฟขนาด
110 โวลท จำ�นวน 2 อัน
• สมอสำ�หรับผูกรถเพื่อ
ผูกสายคลองตัวกันตก
• ยางแบบไรรอย
• ระบบยึดแทนยืนแบบ
เปลี่ยนไดเร็ว
• แทนยืนปกนกชนิด
เปลี่ยนเร็วขนาด กวาง
26 นิ้ว x ยาว 28 นิ้ว
(66 x 71 ซม.)
• อุปกรณลูกกลิ้งสำ�หรับ
การบรรทุกขึ้นบนรถ
กระบะ – สำ�หรับรุน AM
เทานั้น

ความยาวโดยรวม
ความกวางโดยรวม

31.7 นิ้ว
(80.5 ซม.)

n/a

น้ำ�หนัก

1,130 ปอนด
(513 กก.)

ตัวเลือกที่สามารถเลือกเพิ่มเติมได
26 x 26 แบบเขาทางดานขวา (บานเลื่อน)

•

แทนยืนแคบแบบเปลี่ยนไดเร็ว1
แทนยืนขยายแบบเปลี่ยนไดเร็ว2
ถาดเครื่องมือ3
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต4

•
•
•
•

1. กวาง 22 นิ้ว x ยาว 22 นิ้ว
2. กวาง 26 นิ้ว x ยาว 26 นิ้ว — เมื่อหดเขา และกวาง 26 นิ้ว x ยาว 49 นิ้ว —
3. กวาง 8 นิ้ว x ยาว 18 นิ้ว x ลึก 5 นิ้ว — ขึงจากราวดานบนของแทนยืน
4. ขึงจากราวดานบนของแทนยืน

ความสูงโดยรวมในขณะหดเก็บ
ความยาวโดยรวม
ความกวางโดยรวม
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56.1 นิ้ว
(1.42 ม.)

รัศมีวงเลี้ยว

ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของแทนยืน

รักษานอย
• ที่แทนยืนมีปลั้กไฟขนาด
110 โวลท จำ�นวน 2 อัน
• สมอสำ�หรับผูกรถ
สำ�หรับผูกสายคลองตัว
กันตก
• ยางแบบไรรอย
• ระบบยึดแทนยืนแบบ
เปลี่ยนไดเร็ว
• แทนยืนปกนกชนิด
เปลี่ยนเร็วขนาด กวาง
26 นิ้ว x ยาว 28 นิ้ว
(66 x 71 ซม.)
• อุปกรณลูกกลิ้งสำ�หรับ
การบรรทุกขึ้นบนรถ
กระบะ – สำ�หรับรุน AM
เทานั้น

78 นิ้ว
(1.98 ซม.)

n/a

ความสูงของแทนยืน

• เสาชุบผิวแบบดูแล

350 ปอนด
(160 กก.)

ระยะกวางของขาค้ำ� (กวาง x ยาว)

รถกระเชาบุคคลชนิดเข็น AM Series

คุณลักษณะ
มาตรฐาน

19 ฟุต 4 นิ้ว
(5.89 ม.)

ความกวางของขาค้ำ� (กวาง x ยาว)
น้ำ�หนัก (AC)
น้ำ�หนัก (DC)

เมื่อยืดออก (เฉพาะรุน AMI ที่ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก 300 ปอนด เทานั้น)

20AM

25AM

30AM

36AM

41AM

20 ฟุต 5 นิ้ว
(6.22 ม.)

25 ฟุต 2 นิ้ว
(7.67 ม.)

29 ฟุต 10 นิ้ว
(9.09 ม.)

36 ฟุต 3 นิ้ว
(11.05 ม.)

40 ฟุต 9 นิ้ว
(12.42 ม.)

77.5 นิ้ว
(1.97 ม.)

77.5 นิ้ว
(1.97 ม.)

77.5 นิ้ว
(1.97 ม.)

104 นิ้ว
(2.64 ม.)

104 นิ้ว
(2.64 ม.)

350 ปอนด
(159 กก.)

55 นิ้ว
(1.40 ม.)

29.5 นิ้ว
(75.00 ซม.)

350 ปอนด
(159 กก.)

57.7 นิ้ว
(1.46 ม.)

29.5 นิ้ว
(75.00 ซม.)

350 ปอนด
(159 กก.)

57.7 นิ้ว
(1.46 ม.)

29.5 นิ้ว
(75.00 ซม.)

300 ปอนด
(136 กก.)

58 นิ้ว
(1.47 ม.)

29.5 นิ้ว.
(75.00 ซม.)

300 ปอนด
(136 กก.)

60.5 นิ้ว
(1.54 ม.)

29.5 นิ้ว
(75.00 ซม.)

62 x 53 นิ้ว
(1.57 x 1.35 ม.)
740 ปอนด
(336 กก.)

62 x 53 นิ้ว
(1.57 x 1.35 ม.)
825 ปอนด
(374 กก.)

68 x 61 นิ้ว
(1.73 x 1.55 ม.)
890 ปอนด
(404 กก.)

79 x 79 นิ้ว
(2.01 x 2.01 ม.)
1,060 ปอนด
(481 กก.)

79 x 79 นิ้ว
(2.01 x 2.01 ม.)
1,160 ปอนด
(526 กก.)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

860 ปอนด
(390 กก.)

905 ปอนด
(411 กก.)

940 ปอนด
(426 กก.)

1,100 ปอนด
(499 กก.)

1,230 ปอนด
(588 กก.)

ตัวเลือกที่สามารถเลือกเพิ่มเติมได
26 x 26 แบบเขาทางดานขวา

(บานเลื่อน)
แทนยืนแคบแบบเปลี่ยนไดเร็ว1
ชุดฐานเสริม2— เฉพาะรุน AM เทานั้น—
มาพรอมกับบันได
ระยะพนพื้น 43 นิ้ว (1.09 ม.)
ระยะพนพื้น 55 นิ้ว (1.4 ม.)
ฐานเสริมชนิดขาค้ำ�2—ยึดกับรถกระเชา AM
(เฉพาะรุน AM เทานั้น)
ถาดเครื่องมือ3

1. กวาง 22 นิ้ว x ยาว 22 นิ้ว (ไมมีในรุน 41AM)
2. JLG ขอแนะนำ�อุปกรณเสริมแทนยืนแบบเขาดานขางกับฐานเสริมชนิดขาค้ำ�กับตัวเลือกนี้
3. กวาง 8 นิ้ว x ยาว 18 นิ้ว x ลึก 5 นิ้ว — ขึงจากราวดานบนของแทนยืน

ขอมูลจำ�เพาะเพิ่มเติมดูไดที่ www.jlg.com

MVL Series

ข้อมูลจำ�เพาะ

รถกระเชาบุคคล MVL Series
ความสูงของแทนยืน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของแทนยืน

15MVL

20MVL

15 ฟุต 4 นิ้ว
(4.67 ม.)
500 ปอนด
(227 กก.)

19 ฟุต 1 นิ้ว
(5.79 ม.)
350 ปอนด
(159 กก.)

54.55 นิ้ว
(16.63 ม.)
29.5 นิ้ว
(75 ซม.)

54.55 นิ้ว
(16.63 ม.)
29.5 นิ้ว
(75 ซม.)

ความสูงที่สูงสุด

ความสูงที่สูงสุด

ศูนย

ศูนย

78 นิ้ว
(198 ซม.)

ความสูงโดยรวมในขณะหดเก็บ
ความยาวโดยรวม
ความกวางของแชสซี*
ความสูงที่สูงสุดขณะขับเคลื่อน
รัศมีวงเลี้ยว

2,325 ปอนด
(1,055 กก.)

น้ำ�หนัก

78 นิ้ว
(198 ซม.)

20MVL

คุณลักษณะมาตรฐาน

• มอเตอรขับเคลื่อนเฟองดาว

2,325 ปอนด
(1,055 กก.)

* ความกวางของแทนยืนแตกตางกันตั้งแต 22.6 นิ้ว ถึง 32.2 นิ้ว

ตัวเลือกที่สามารถเลือกเพิ่มเติมได
แทนยืนชนิดแคบ1
แทนยืนขยาย2
ระบบล็อกดวยรหัสสี่หลักแบบตั้งได
รูคลอง
อุปกรณรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต
ถาดเครื่องมือ3

1. กวาง 22 นิ้ว x ยาว 25 นิ้ว (56 x 63 ซม)
2. กวาง 26 นิ้ว x ยาว 26 นิ้ว (66 x 66 ซม.) เมื่อหดเขา กวาง 26 นิ้ว x
3. กว้าง 8 นิ้ว x ยาว 18 นิ้ว x ลึก 5 นิ้ว (20 x 46 x 13 ซม.)

รถกระเชาแบบเสายก Toucan Series

ความสูงของแทนยืน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของ
แทนยืน—ไมจำ�กัด
ระยะยืดแนวราบ
ความกวางโดยรวม
น้ำ�หนัก
แหลงพลังงาน

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ยาว 49 นิ้ว (66 x 125 ซม.) เมื่อยืดออก — ฝากระโปรงปีกนก—ทางเข้าด้านหน้า

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.

0.99 ม.

0.99 ม.

1.20 ม.

1.20 ม.

2,120 กก.

2,990 กก.

4,300 กก.

4,900 กก.

24V DC
48V DC
24V DC
225 แอมป - ชั่วโมง 240 แอมป - ชั่วโมง 260 แอมป - ชั่วโมง

48V DC
260 แอมป - ชั่วโมง

คุณลักษณะมาตรฐาน

• ขนาดกะทัดรัดสำ�หรับการเขาถึง

ตัวเลือกที่สามารถเลือกเพิ่มเติมได
ทอลมขนาด 8 มม. ถึงแทนยืน
ไฟสำ�หรับทำ�งานที่แทนยืน (LED)
สายไฟ 110V AC ถึงแทนยืน
น้ำ�มันหลอลื่นแบบฟูดเกรด
สีพิเศษ
กระเชาหมุนได

เคราะหสำ�หรับงานหนัก และมีอายุ
การใชงานนานกวารุนกอนถึง 5 เทา
• เสาอลูมิเนียมชุบผิวแบบไมตองดูแล
รักษามาก
• ระบบยึดแทนยืนแบบเปลี่ยนไดเร็ว
• แทนยืนขนาดใหญพิเศษ 26 x 28 นิ้ว
(66 X 71 ซม.)
• ระบบควบคุมแบบอินเตอรล็อกเพื่อ
ความปลอดภัย
• อุปกรณควบคุมแบบดามปนที่
แทนยืน
• คันโยกควบคุมการขับเคลื่อนและ
การบังคับเลี้ยวเดี่ยว — โซลิดเสตต,
ควบคุมดวยไมโครโปรเซสเซอร
• ระบบควบคุมระดับความสูงแบบ
ความเร็วผันแปร
• ระบบปองกันการตกหลุมอัตโนมัติ
• การควบคุมและสัญญาณเตือนการ
เอียง 1-1/2 องศา

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

บริเวณซึ่งเขาถึงไดยาก

•

• แขนปรับระดับที่ยืดในแนวราบไดถึง
5.55 ม. และยืดไดสูงถึง 7.12 ม.

•

• เสาหมุนได 345 องศา

•
•
•

เพื่อการจัด
ตำ�แหนงที่ไรผูทัดเทียม
• สามารถรับน้ำ�หนักวัสดุอื่นๆ และ
ผูปฏิบัติงานไดสองคน
• สามารถขับผานประตูและทาง
แคบได
• สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางตางๆ
ทั้งบนพื้นและในอากาศ
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