
AUGMENTED REALITY APP

Veiligheid, productiviteit en werkplekefficiëntie verbeteren

U kunt de app voor toegevoegde realiteit van JLG downloaden in de App Store® of de Google Play® store.  App Store en iPhone zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. Google Play is een gedeponeerd 

De app voor Augmented Reality (AR) van JLG maakt gebruik van 
geavanceerde visualisatie voor een snellere en meer nauwkeurige 
projectplanning en beheer van de uitrusting op de werkplek. 
Met een set hulpprogramma's, zoals visualisatie van machines en 
accessoires, virtuele besturingsviewer en assistent voor jaarlijkse 
inspectie biedt de AR-app een holistische oplossing voor een 

• Kosten verlagen en tijd besparen met de juiste selectie van 
machine en accessoire voor de te verrichten taak

• Verbeterde bediening van machines met vertaalde 
informatie die bedieners nodig hebben op de werklocatie

• Verbeterde service van machines met AR-verbeterde 
hulpmiddelen voor de inspectie

• Navigeer naar virtuele machines en belastingen op uw 
werklocatie ter bevestiging van de juiste apparatuur en functies

Verlaag uw totale eigendomskosten met een set 

MODULES

VISUALISATIE VAN MACHINES:

• Kies met vertrouwen voor de machine die het best past bij uw project door 
verschillende uitrustingen virtueel op uw werklocatie te testen

• Verlaag de waarschijnlijkheid dat u een ongeschikte machine huurt of koopt, zodat u 
stilstand als gevolg van uitwisselen of correcties voorkomt 

• Gebruik de visualisatie van machines als een nuttig hulpmiddel bij het voldoen aan 
de ANSI-eisen voor een veilig gebruik, doordat u beschikt over de meest praktische 
uitrusting voor de job

• Visualisatie van machines verkrijgbaar voor meer dan 40 verschillende giek-, schaar- 
en lage-instap-modellen. Binnenkort verkrijgbaar: Verreikers, telescoophoogwerkers en getrokken hoogwerkers

Werkelijke problemen op werklocaties oplossen met 

VISUALISATIE VAN ACCESSOIRESETS:

• Test accessoires virtueel om te zien hoe deze op de uitrusting passen voor betere huur- 
of aankoopbeslissingen 

• Begrijp de eisen voor de afmeting en de ruimte voor opslag van optionele functies, 
voor een setselectie met vertrouwen

• Maximaliseer de inzet van tijd en geld door de garantie dat u gebruikmaakt van de 
efficiëntste hulpmiddelen die beschikbaar zijn voor de job

• Visualisatie van sets beschikbaar voor meer dan 45 verschillende giek- en schaarsets 
en voor de meeste verreikerhulpstukken
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U kunt de app voor Augmented Reality van JLG™ downloaden in de App Store® of de Google Play® 
store.  App Store en iPhone zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. Google Play is een 
gedeponeerd handelsmerk van Google LLC. De verkrijgbaarheid van de app is afhankelijk van de 
beschikbaarheid van iOS en Google Play.  De beschikbaarheid van talen is afhankelijk van welke 
talen in de App Store en in Google Play beschikbaar zijn. Compatibel met de meeste iPhone/
Android-telefoons en nieuwere iPads (5e generatie en Pro's).

BEGELEIDING VAN DE BEDIENING:

• Maak bedieners bekend met virtuele bedieningen van de machine die kunnen worden 
aangepast naar de locale taal

• Lees de uitleg over de besturingsfuncties, zodat bedieners veiliger en met meer 
zelfvertrouwen kunnen werken

• Digitale overlays verkrijgbaar in 20 talen

• Begeleiding van de bediening verkrijgbaar voor de modellen E300 AJ/AJP, E400 A/
AJP, E450 A/AJ, E600J/JP, M600J/JP, M450AJ, H340AJ, 340AJ, 400S/SC, 450A/AJ, 460SJ/
SJC, 520AJ, 600A/SJ, 600S/SC, 660SJ/SJC, H800AJ, 740AJ, 800A/AJ, 800S, 860SJ, 680S, 
810SJ, 1100SB, 1200SJP, 1250AJP, 1350SJP, 1500SJ, 1500AJP, 1850SJ. Binnenkort verkrijgbaar: Compacte 

MODULES voortzetting

STICKER-VIEWER:

• Begrijp veiligheids- en bedrijfsstickers in locale talen ter bevordering van het juiste 
gebruik van de machine

• Versta de ISO-symbolen met digitale toegang tot de verklaring van hun betekenis.

• Stickers weer te geven in 20 talen

ASSISTENT VOOR INSPECTIE:

• Organiseer inspectiedetails, zoals foto’s en aantekeningen, op één centrale plek 

• Volg standaard processen ter garantie dat er geen stappen worden overgeslagen 

• Elimineer de noodzaak voor papieren dossiers

TE DOWNLOADEN: Bezoek de App Store® of GooglePlay® Store en zoek naar toegevoegde realiteit van JLG.

Door deze app weer te geven, accepteert u verantwoordelijkheid voor het veilige en juiste gebruik van uw machine 
en voor het naleven van alle van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot het juiste gebruik.  U mag 
de machine pas gebruiken nadat u de gebruiks- en veiligheidshandleiding en overige verplichte handleidingen 
hebt gelezen en begrepen en als u een opleiding onder toezicht van een ervaren en gekwalificeerde bediener hebt 
afgerond. Deze app IS NIET bedoeld als vervanging van de vereiste handleidingen voor uw machines.


