กระเชา
ทำ�งานในที่สูง
ขอมูลอางอิง

JLG Aerial Work Platforms.
®

ปลดปลอยประสิทธิภาพ

การทำ�งานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จำ�เปนตองมีอุปกรณที่สามารถรับมือ
กับงานของคุณได ซึ่ง JLG เปนคำ�ตอบของคุณในการทำ�ใหคุณสรางผลงานได
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ดวยรถกระเชาบูมตรงเครื่องยนตขับเคลื่อนสามารถ
พาคุณไปไดสูงขึ้นและไกลขึ้น และรถกระเชาขากรรไกรที่รองรับคนและอุปกรณ
ตางๆ ไดมากขึ้น ดวยรถยกมาสทสไตลที่ชวยใหคุณเขาใกลงานของคุณได
มากขึ้น และรถกระเชาบุคคลที่ใหคุณสามารถลืมบันไดของคุณไปไดเลย
ไมวาจะเปนงานบนพื้นเรียบหรือพื้นผิวขรุขระ นึกถึงแทนทำ�งานบนอากาศของ
และมีความสามารถในการรับน้ำ�หนักสองระดับ
และมีระยะยืดที่ใหคุณรับมือกับงานบนที่สูง บวกกับชุดอุปกรณ Workstation
in the Sky ® ที่เพิ่มประโยชนใชงานเพื่อใหคุณรับมือกับงานไดหลากหลาย
ประเภท
JLG® ที่มีระยะเอื้อมที่กวางขึ้น

ยกประสิทธิภาพการทำ�งานของคุณใหสูงขึ้น
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450 Series II

รถกระเชาบูมศอก

และรุน

340AJ

รถกระเชาบูมศอก
ที่ไปไดไกลขึ้นดวย
ระยะเอือ้ มทีก่ วางกวา

เมื่อคุณตองทำ�งานในพื้นที่ที่เขา
ถึงยากหรือที่คับแคบ 450 Series
สามารถชวยคุณได ดวยระยะเอื้อม
ที่ไกลขึ้นทั้งในรุนที่มีแขนกระเชาและ
ไมมีแขนกระเชา คุณสามารถเอื้อม
ไดไกลขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำ�งานของคุณ และดวยระบบ
ควบคุม ADE® (Advanced Design
Electronics) ทีช
่ ว ยเสริมประสิทธิภาพ
และงายตอการซอมบำ�รุง อีกทั้ง
ระบบควบคุมที่คลายกับรถกระเชา
เครื่องยนตขับเคลื่อนของ JLG®
รุนอื่นๆ ซึ่งหมายความวาคุณจะ
เสียเวลาไปกับการฝึก อบรมนอยลง
และใชเวลาทำ�งานมากขึ้น
Semi-Track

ทำ�งานไดตลอดทั้งป
ไมวาจะเปน
สภาพอากาศ
แบบไหนดวย
ตัวเลือกลอ
กึ่งตีนตะขาบ
ดวยลอตีน
ตะขาบเหล็ก
ที่สามารถรับมือกับสภาพพื้นผิว
ทีท่ า ทาย เชน โคลน หิน และทราย
พรอมกับเฟองไอเดลอรลอยที่ทำ�ให
ลอขับเคลื่อนสัมผัสพื้นเพื่อการเกาะ
ถนนที่ดีขึ้นบนพื้นผิวขรุขระ
450 Series II และรุน
 340AJ

รถกระเชาบูมศอก
ความสูงของแทนยืน

n

Series

มีระยะเอื้อมที่กวางขึ้นสำ�หรับรุน

ที่มีแขนปนจั่นและไมมีแขนปนจั่น
แขนปรับระดับของรุน 450AJ
ใหคุณสามารถเขาถึงที่คับแคบ
n เพิ่มความสามารถในการขับเคลื่อน
บนพื้นผิวขรุขระดวยความสามารถ
ในการขึ้นทางชัน 45%
n ประหยัดน้ำ�มันมากขึ้นเพื่อลดตนทุน
และเพิ่มเวลาใชงานใหคุณ
n

340AJ

450A

450AJ

450 Semi-Track

33 ฟุต 10 นิ้ว
(10.31 ม. )

45 ฟุต
(13.72 ม. )

45 ฟุต
(13.72 ม. )

45 ฟุต
(13.72 ม. )

ความสามารถในการรับน้�ำ หนัก 500 ปอนด
ของแทนยืน - แบบไมมขี อ จ�ำกัด (227 กก.)
19 ฟุต 11 นิ้ว
ระยะยืดในแนวราบ
(6.06 ม. )
ฟุต 4 นิ้ว
6
ความกวางโดยรวม
(1.93 ม. )
9,700 ปอนด
น้�ำ หนัก
(4,400 กก. )
4

บู ม ศอก 4 5 0
ความไดเปรียบ

ตัวเลือกลอกึ่งตีนตะขาบ

500 ปอนด
(227 กก. )

500 ปอนด
(227 กก. )

500 ปอนด
(227 กก. )

24 ฟุต 6 นิ้ว
(7.47 ม. )

24 ฟุต 6 นิ้ว
(7.47 ม. )

24 ฟุต 6 นิ้ว
(7.47 ม. )

6 ฟุต 6 นิ้ว
(1.99 ม. )
15,100 ปอนด
(6,849 กก. )

6 ฟุต 6 นิ้ว
(1.99 ม. )
16,000 ปอนด
(7,257 กก. )

6 ฟุต 10 นิ้ว
(2.08 ม. )
15,600 ปอนด
(7,078 กก. )

600 Series

รถกระเชาบูมศอก

ประสิทธิภาพสูง
ในระดับ 60 ฟุต

รถกระเชาบูมศอกรุน 600 Series
มีตัวเลือกเสริมสำ�หรับการทำ�งานใน
ที่คับแคบ และมีระยะเอื้อมที่กวางที่สุด
ในอุตสาหกรรม – ความสูง 26 ฟุต
7 นิว้ (8.1 ม.) และระยะยืดในแนวราบ
39 ฟุต 9 นิ้ว (12.12 ม.) อีกทั้งแทนยืน
ที่ยืดไดถึง 60 ฟุต และมีความสามารถ
ในการรับน้ำ�หนักสองระดับที่ 500
ปอนด และ 1,000 ปอนด คุณจะได
ทั้งความแข็งแกรงและระยะยืดที่
สามารถรับมือกับงานตางๆ ได
ความคลองตัวสูง

มาพรอมกับเพลาลอ
ชนิดสายและตัวเลือก
ขับเคลื่อนสี่ลอ
ใหคุณขับเคลื่อน
บูมศอก 6 0 0 S e r i e s
ไดอยางคลองตัว
ความไดเปรียบ
บนพื้นผิวขรุขระ
n ดวยระยะเอื้อมถึงที่ดีที่สุดซึ่งยกยืดขึ้น
และตัวเลือกระบบ
เหนือหัวไดมากกวา 26 ฟุตและยืดใน
บังคับเลี้ยวสี่ลอกับสวิทชสาม
แนวราบไดมากกวา 39 ฟุต
ตำ�แหนงเพื่อความคลองตัวในที่แคบ
และมีการออกแบบระบบควบคุมแทน n รับน้ำ�หนักไดมากถึง 1,000 ปอนด
ยืนแบบใหมที่สามารถควบคุมไดอยาง n รุนแขนปรับระดับในบูมศอกชวยให
นุม นวลเพือ่ ประสิทธิภาพในการทำ�งาน เขาถึงบริเวณทีเ่ ขาถึงยาก
n หนากวาง 7 ฟุต สำ�หรับการทำ�งาน
ในที่แคบ
n ความคลองตัวในการขับเคลื่อนสูงดวย
เพลาลอชนิดสายเปนอุปกรณมาตรฐาน
และตัวเลือกขับเคลื่อน 4 ลอ
600 Series

รถกระเชาบูมศอก

600A

600AJ

600A-N

600AJ-N

60 ฟุต 5 นิ้ว
(18.42 ม. )

60 ฟุต 7 นิ้ว
(18.46 ม. )

60 ฟุต 5 นิ้ว
(18.42 ม. )

60 ฟุต 7 นิ้ว
(18.46 ม. )

ความสามารถในการรับน้�ำ หนัก 1,000 ปอนด
ของแทนยืน - จ�ำกัดการใชงาน (454 กก.)
ความสามารถในการรับน้�ำ หนัก 500 ปอนด
ของแทนยืน - แบบไมมขี อ จ�ำกัด (227 กก.)
39 ฟุต 7 นิ้ว
ระยะยืดในแนวราบ
(12.07 ม. )
8 ฟุต
ความกวางโดยรวม
(2.44 ม. )

500 ปอนด
(227 กก. )

1,000 ปอนด
(454 กก. )

500 ปอนด
(227 กก. )

500 ปอนด

500 ปอนด

500 ปอนด

39 ฟุต 9 นิ้ว
(11.81 ม. )
8 ฟุต
(2.44 ม. )

39 ฟุต 7 นิ้ว
(12.07 ม. )
7 ฟุต
(2.13 ม. )

39 ฟุต 9 นิ้ว
(11.81 ม. )
7 ฟุต
(2.13 ม. )

ความสูงของแทนยืน

น้�ำ หนัก

22,150 ปอนด
(10,047 กก. )

(227 กก. )

23,050 ปอนด
(10,455 กก. )

(227 กก. )

24,100 ปอนด
(10,931 กก. )

(227 กก. )

24,200 ปอนด
(10,977 กก. )
5

Model 740AJ Series

รถกระเชาบูมศอก

ยกระดับมาตรฐานใน
ดานความปลอดภัยใน
การซอมบำ�รุงอากาศยาน

รุน 740AJ เหมาะมากสำ�หรับการซอมบำ�รุงเครือ่ งบิน
ทุกขนาด โดยมีความสูง 74 ฟุต (22.6 ม.) และ
มากกวา 51 ฟุต (15 ม.) ของระยะยืดในแนวราบ
และมีอุปกรณรักษาความปลอดภัยที่คุณจำ�เปนตอง
มีในเวลาทำ�การซอมบำ�รุง เชนราวกันตกที่แทนยืน
ทีใ่ หคณ
ุ สามารถเคลือ่ นไหว 270 องศารอบๆ แทนยืน
ภายในรัศมี 6 ฟุต โดยไดรับการปองกันการตก
บูมศอกรุน 74 0 A J
ขอไดเปรียบ

แ ขนปรับระดับชวยในการเคลื่อนไหวอยางแมนยำ�
และชวยใหเขาถึงบริเวณภายนอกทุกจุด
n ตัวเลือกเครื่องอัดลมบนกระเชาทำ�ใหสามารถใช
อุปกรณลมบนกระเชาได
n มีราวกันตกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำ�การ
ซอมบำ�รุงเมื่อยื่นออกไปนอกแทนยืน
n

รุน 740AJ สามารถเขาถึงบริเวณ
ภายนอกของอากาศยานในปจจุบัน
แมแต A380 และ C5B ของการทหาร

740AJ

รถกระเชาบูมศอก
ความสูงของแทนยืน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก
ของแทนยืน - แบบไมมีขอจ�ำกัด
ระยะยืดในแนวราบ
ความกวางโดยรวม
น้�ำ หนัก
6

ตัวเลือกเพิ่มเติมระบบสัมผัสนุมนวล
จะมีราวหุมดวย
แผนกันกระแทกรอบๆ กระเชาแทนยืน
และหากกระเชาเขาใกลพื้นผิวของ
อากาศยานมากเกินไป จะมีสญ
ั ญาณ
เตือนและหยุดการเคลือ่ นไหวของแทนยืน
(Soft Touch System)

740AJ
74 ฟุต
(22.56 ม. )

500 ปอนด
(227 กก. )
51 ฟุต 10 นิ้ว
(15.8 ม. )
8 ฟุต
(2.44 ม. )

36,200 ปอนด
(16,5420 กก. )

800 Series

รถกระเชาบูมศอก

พัฒนาประสิทธิภาพ —
ตั้งแตรากฐาน

ดวยบูมแบบพิเศษ QuikStik® ของเรา สามารถ
พาคุณขึ้นไปไดสูงถึง 80 ฟุต (24.38ม.) ภายใน
เวลาไมถึง 50 วินาที ในรุน 800 Series มีทุกสิ่ง
ที่คุณตองการในการรับมือกับการทำ�งานทั้งบน
พื้นเรียบและบนพื้นผิวขรุขระ รุน 800 Series
มีทั้งความแข็งแกรงและความสามารถใน
การใชงานที่หลากหลาย
เพิ่มระยะยืดไดไกลขึ้นและ
ประสิทธิภาพการทำ�งานที่สูงขึ้น

ดวยระยะเอื้อมที่กวางที่สุดในอุตสาหกรรม
ที่ความสูง 32 ฟุต (9.75 ม.) และระยะยืดใน
แนวราบ 51 ฟุต (15.54 ม.) ที่ชวยคุณรับมือ
กับทุกอุปสรรคทุกรูปแบบ และพิชิต
พื้นผิวขรุขระดวยระบบขับเคลื่อน
ที่ดีขึ้นจากเพลาลอชนิดสาย และ
ความสามารถในการขึ้นที่ชัน 45%
800 Series

บูมศอก

ขอไดเปรียบ

เหนือกวาดวยการเอื้อมไดไกลกวา
— ยกขึ้นเหนือหัวไดถึง 32 ฟุต
(9.75 ม.) และยืดในแนวราบไดไกล
ถึง 51 ฟุต (15.54 ม.)
nร
 ะบบ Advanced Design
n

เนื่องจากคุณตองการใหการยกขึ้น
และลงนั้นเร็วขึ้น เราจึงคิดคนแขน
QuickStick ซึ่งแขนนี้ไดออกแบบมา
ใหคณ
ุ สามารถลดระดับแทนยืนลงถึงพืน้
ไดโดยที่แขนยกยังคงอยูในตำ�แหนงสูง
800 Series

รถกระเชาบูมศอก
ความสูงของแทนยืน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก
ของแทนยืน - จ�ำกัดการใชงาน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก
ของแทนยืน - แบบไมมีขอจ�ำกัด
ระยะยืดในแนวราบ
ความกวางโดยรวม
น้�ำ หนัก

Electronics (Control ADE®)

ชวยใหทำ�งานไดราบรื่นขึ้น
ประหยัดน้ำ�มัน และลดมลพิษ
n ความสามารถในการขึ้นทางชัน
45% และเพลาลอชนิดสาย
เพื่อการขับเคลื่อนที่ดีขึ้น

800A

800AJ

80 ฟุต
(24.38 ม. )

80 ฟุต
(24.38 ม. )

1,000 ปอนด
(454 กก. )
500 ปอนด
(227 กก. )
53 ฟุต
(16.15 ม. )
8 ฟุต
(2.44 ม. )

34,300 ปอนด
(15,558 กก. )

N/A
500 ปอนด
(227 กก. )

51 ฟุต 10 นิ้ว
(15.8 ม. )
8 ฟุต
(2.44 ม. )

34,300 ปอนด
(15,558 กก. )
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Model 1250AJP Series

รถกระเชาบูมศอก

ที่สุดของความสูง
และทรงพลัง

M o d e l 12 5 0 A J P

ขอไดเปรียบ

ค ลองตัวสูงสุดดวยระบบเลี้ยว 4 ลอ
nแ
 ทนยืนปรับระดับอัตโนมัติ ทำ�ให
ความสะดวกสบายที่ความสูง 125 ฟุต
nค
 วามสามารถในการรับน้ำ�หนักสอง
ระดับ เพื่อรับน้ำ�หนักคนและวัสดุ
ไดมากขึ้น
n

เมื่องานของคุณจำ�เปนตองใชทั้ง
ความสูงและระยะเอื้อมที่กวางขึ้น
1250AJP ชวยคุณได ดวยระยะยืดสูง
ถึง 60 ฟุต และระยะยืดในแนวราบถึง
63 ฟุต ดังนั้น 1250AJP จึงเหมาะ
สำ�หรับการใชงานที่คลองตัวในที่สูงมาก
บวกกับแขน QuickStick® ที่ออกแบบ
มาใหยกตัวขึ้น โดยใชเวลาเพียง 95
วินาทีในการยกจากพื้นถึงจุดสูงสุด
ซึ่งทำ�ใหคุณสามารถทำ�งานไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และรถ
กระเชาบูม JLG® Ultra Series เปน
รถรุนเดียวในชั้นที่มาพรอมกับเพลาลอ
ชนิดสายเพื่อใหความคลองตัวสูงจน
นาแปลกใจสำ�หรับรถกระเชาขนาดใหญ
ระยะการเคลื่อนไหวที่เหนือกวา

ดวยความสามารถในการยกขึน้ เหนือหัว
60 ฟุต 6 นิ้ว (18.44 ม.) และระยะยืด
ในแนวราบ 63 ฟุต 2 นิ้ว (19.25 ม.)
รุน 1250AJP จึงสามารถพาคุณไปได
ทุกที่ที่คุณตองการในการทำ�งาน

Ultra Series

รถกระเชาบูมศอก
ความสูงของแทนยืน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก
ของแทนยืน - จ�ำกัดการใชงาน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก
ของแทนยืน - แบบไมมีขอจ�ำกัด
ระยะยืดในแนวราบ
ความกวางโดยรวม
(ขณะเก็บเพลา)
ความกวางโดยรวม
(ขณะยืดเพลา)
น้�ำ หนัก

1

1250AJP
125 ฟุต
(38.1 ม. )

1,000 ปอนด
(454 กก. )
500 ปอนด
(227 กก. )

63 ฟุต 2 นิ้ว
(19.25 ม. )
8 ฟุต 2 นิ้ว
(2.49 ม. )

12 ฟุต 6 นิ้ว
(3.81 ม. )

44,000 ปอนด
(19,958 กก. )

1. ตัวเลือกบางอยางหรือมาตรฐานของประเทศจะทำ�ใหน้ำ�หนักเพิ่มขึ้น
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RS Series

รถกระเชาบูมตรง

ผลิตภัณฑใหมที่
ออกแบบมาตาม
ความตองการของคุณ

เปดตัวผลิตภัณฑใหมลาสุดที่ออกแบบ
มาเฉพาะสำ�หรับลูกคาในประเทศจีน
ซึ่งมีความสามารถในการรับน้ำ�หนัก
227 กก. และความสูงของแทนยืน 24 ม.
และระยะยืดในแนวราบสูงสุด 17.8 ม.
บวกกับ RS Series การออกแบบที่เรียบ
งายที่มีชิ้นสวนนอยลงเพื่อการซอมบำ�รุงที่
งายขึ้น อีกทั้งในหมูรถกระเชาบูมตรง
ที่ความสูง 24 ม. รุน 24RS เปนรุนที่เบา
ที่สุด ดวยน้ำ�หนักเพียง 10,568 กก.
เชนเดียวกันกับรุน 18RS ซึ่งมีน้ำ�หนัก
เพียง 7,348 กก. เทานั้น และหลัง
จากพับเก็บแลวสามารถจอดเก็บใน
ตูคอนเทนเนอร 40 ฟุตได จึงทำ�ใหประ
หยัดคาใชจายในการขนสงและประหยัด
ตนทุนโดยรวมในการเปนเจาของ
บูมตรง R S
ขอไดเปรียบ

Series

ด วยการออกแบบที่คลองตัวและ
เรียบงาย ทำ�ใหมีน้ำ�หนักเบากวารถ
ในชั้นเดียวกันของผูผลิตอื่นถึง 25%
และประหยัดน้ำ�มันมากขึ้น
n ดวยระบบขับเคลื่อน 4 ลอ และ
พละกำ�ลังที่โดดเดน บวกกับความ
สามารถในการขึ้นทางชัน 45%
จึงทำ�ใหสามารถรับมือกับสภาพ
การทำ�งานที่ทาทายได
n
เปนผลิตภัณฑที่ออกแบบมาสำ�หรับ
ลูกคาในประเทศจีนโดยเฉพาะ ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับราคา
ลดตนทุนในการเปนเจาของ
n

รถกระเชาบูมตรง

RS Series

ความสูงของแทนยืน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก
ของแทนยืน - แบบไมมีขอจำ�กัด
ขนาดของแทนยืน
ระยะยืดในแนวราบ
ความกวางโดยรวม
น้�ำ หนัก

18RS

18.3 ม.

24RS

24.5 ม.

227 กก.

227 กก.

0.76 ม. x 2.27 ม.
13.1 ม.
2.49 ม.

0.76 ม. x 2.27 ม.
17.8 ม.
2.49 ม.

7,348 กก.

10,568 กก.
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400 Series

รถกระเชาบูมตรง

สูงสุดเหนือระดับดวย
ความเร็วในการยก
และการขับเคลื่อน

พบประสบการณทำ�งานที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดดวย 400 Series
คุณสามารถทำ�งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพภายในเวลาอันรวดเร็ว
ดวยความเร็วในการยกและขับเคลื่อน
ที่สูงสุดในรถรุนเดียวกัน และยืดได
มากถึง 3.5 ฟุต (1.07 ม.) ปรับแตง
ฟงกชั่นความเร็วของคุณดวยระบบ
ควบคุม ADE® และดวยตัวเลือกลอกึ่ง
ตีนตะขาบ ที่สามารถรับมือกับพื้นผิว
ขรุขระดวยระบบไอเดลอรลอย เพิ่ม
ความคลองตัวในการขับเคลื่อน และ
เพิ่มความสามารถในการลอยตัวบน
พื้นผิวนุม
บูมตรง 4 0 0
ขอไดเปรียบ

อยูในการควบคุม

Series

เอื้อมไดไกลกวารถในรุนเดียวกัน
ถึง 3.5 ฟุต (1.07 ม.)
nข
 ับเคลื่อนสี่ลอและเพลาลอชนิดสาย
ทำ�ใหสามารถขับเคลื่อนบนพื้นผิว
ขรุขระไดดขี น้ึ พรอมกับความสามารถ
ในการขึ้นทางชัน 45%
nร
 ะบบควบคุม ADE® ใหลูกคา
สามารถตั้งคาการทำ�งาน ความเร็ว
และตัวเลือกอื่นๆ ได
nค
 วามสามารถในการรับน้ำ�หนัก
มากกวา 100% (500 ปอนด แบบ
ไมมีขอจำ�กัด) เหนือกวารถในรุน
ใกลเคียงกัน
n

สามารถตั้งปุม
ควบคุมตาม
ความตองการ
ของลูกคา ทำ�ให
สามารถควบคุม
แทนยืนโดยมีปุม
และสวิทชนอยลง และใช
เวลาเรียนรูการใชงานนอยลง
และดวยระบบควบคุม ADE® ที่
ชวยใหดูแลรักษาไดงายขึ้น และถาด
เครื่องยนตแบบชักออกชวยใหซอม
บำ�รุงไดงาย และสำ�หรับงานที่ตองมี
การเชื่อม คุณสามารถเลือกรุนที่มา
พรอมกับระบบการเชื่อม Miller®

400 Series

รถกระเชาบูมตรง
ความสูงของแทนยืน
ความสามารถในการรับน้�ำ หนัก
ของแทนยืน - จ�ำกัดการใชงาน
ความสามารถในการรับน้�ำ หนัก
ของแทนยืน - แบบไมมขี อ จ�ำกัด
ระยะยืดในแนวราบ
ความกวางโดยรวม
น้ำ�หนัก
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400S

460SJ

40 ฟุต 4 นิ้ว
(12.29 ม.)
1,000 ปอนด
(454 กก.)

46 ฟุต
(14.02 ม.)

500 ปอนด
(227 กก.)

34 ฟุต 7 นิ้ว
(10.54 ม.)

7 ฟุต 6.5 นิ้ว
(2.30 ม.)

12,650 ปอนด
(5,738 กก.)

N/A
500 ปอนด
(227 กก.)

40 ฟุต 6 นิ้ว
(12.34 ม.)

7 ฟุต 6.5 นิ้ว
(2.30 ม.)

15,850 ปอนด
(7,189 กก.)

600 Series

รถกระเชาบูมตรง

พิชิตทั้งความสูงและ
พื้นผิวขรุขระ

ดวยประสิทธิภาพและความทนทาน
อันทรงพลังของ รุน 600 Series คุณ
สามารถรับมือกับทุกโจทยในไซตงาน
ของคุณ JLG® 600 Series มีแทนยืน
ที่รับน้ำ�หนักไดถึง 1,000 ปอนด
(454 กก.) และมีระยะเอื้อมที่กวาง
ที่สุดเพื่อความคลองตัว ดวยเพลาลอ
ชนิดสาย และความสามารถในการ
ขึน้ ทางชันทีส่ ามารถรับมือกับ ทัง้ โคลน
ทราย หรือสภาพพื้นผิวขรุขระได
อีกทั้งยังมีแขนปรับระดับเพื่อ
เคลื่อนไหวไดมากขึ้น และถาด
เครื่องยนตแบบชักออกเพื่อความ
งายดายในการเขาถึงจุดที่ตอง
ซอมบำ�รุง และการทำ�งานของ
เครื่องที่ลื่นไหลมากขึ้น
จัดการกับงานที่หนักและทาทาย

เมื่อคุณตองการสุดยอดของความ
สามารถในการขับเคลื่อนบนพื้นผิว
ขรุขระ รุน 600 Crawler Series
สามารถตอบโจทยคุณได
ดวยชวงลางที่รับ
น้ำ�หนักไดถึง
1,000 ปอนด
(454 กก.) และ
สามารถขับ
เคลื่อนบนพื้นผิว
นุมไดดีขึ้นบวกกับ
รัศมีวงเลี้ยวศูนยองศา
ที่ชวยใหคุณจัดตำ�แหนงไดเร็วขึ้น

600 Series

รถกระเชาบูมตรง
ความสูงของแทนยืน

บูมตรง

600 Series

ขอไดเปรียบ

เ พิ่มประสิทธิภาพการยืดในแนวราบ
ไดมากกวา 56 ฟุต
nแ
 ขนปรับระดับที่สามารถเคลื่อนไหว
ไดมากขึ้น
nแ
 ทนยืนทีด
่ ที ส่ี ดุ ในขณะนี้ ซึง่ รับน้�ำ
หนักไดถึง 1,000 ปอนด (454 กก.)
n เ พิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนดวย
เพลาลอชนิดสายและความสามารถ
ในการขึ้นทางชัน 45%
n

600S

660SJ

600SC

660SJC

60 ฟุต 3 นิ้ว
(18.36 ม.)

66 ฟุต 8 นิ้ว
(20.32 ม.)

60 ฟุต 3 นิ้ว
(18.36 ม.)

66 ฟุต 8 นิ้ว
(20.32 ม.)

ความสามารถในการรับ 1,000 ปอนด
1,000 ปอนด
น�้ำหนักของแทนยืน - (454 กก.)		(454
N/A
กก.)
จ�ำกัดการใชงาน
ความสามารถในการรับ 500 ปอนด
500 ปอนด
500 ปอนด
น�้ำหนักของแทนยืน - (227 กก.)
(227 กก.)
(227 กก.)
แบบไมมีขอจ�ำกัด
ระยะยืดในแนวราบ
ความกวางโดยรวม
น้ำ�หนัก

49 ฟุต 6 นิ้ว
(15.09 ม.)

7 ฟุต 11 นิ้ว
(2.41 ม.)
22,750 ปอนด
(10,319 กก.)

56 ฟุต 9 นิ้ว
(17.3 ม.)

7 ฟุต 11 นิ้ว
(2.41 ม.)
27,600 ปอนด
(12,519 กก.)

49 ฟุต 6 นิ้ว
(15.09 ม.)

8 ฟุต 2 นิ้ว
(2.49 ม.)
22,500 ปอนด
(10,206 กก.)

500 ปอนด
(227 กก.)
500 ปอนด
(227 กก.)
56 ฟุต 9 นิ้ว
(17.30 ม.)

8 ฟุต 2 นิ้ว
(2.49 ม.)
27,100 ปอนด
(12,293 กก.)
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800 Series

รถกระเชาบูมตรง

ควบคุมดวยความ
มั่นใจ, ไปไดไกลกวา

ใชเวลาของคุณกับการทำ�งาน ดวย
ความสามารถยกจากพื้นถึง 80 ฟุต
ดวยระยะเวลาไมถึง 67 วินาที —
ทำ�ใหเหนือกวารถในรุนเดียวกันถึง
40% เครื่องจักรขนาด 80 ฟุต เหลานี้
อัดแนนไปดวยประสิทธิภาพ ดวย
ระยะยืดในแนวราบ 75 ฟุต (22.86 ม.)
และแทนยืนที่ความสามารถในการรับ
น้ำ�หนักสองระดับถึง 1,000 ปอนด
(454 กก.) และแชสซีแคบที่ใหคุณ
เขาถึงที่แคบ และตัวเลือกแขนปนจั่น
ปรับระดับ 6 ฟุต (1.83 ม.) ที่ใหคุณ
เขาถึงพื้นที่ไดมากขึ้น

บูมตรง

800 Series

ขอไดเปรียบ

ค วามสามารถในการรับน้ำ�หนักของ
แทนยืน 2 ระดับ รับน้ำ�หนักไดถึง
1,000 ปอนด (454 กก.)
n เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนดวย
เพลาลอชนิดสายและความสามารถ
ในการขึ้นทางชัน 45%
nถ
 าดเครื่องยนตแบบชักออกทำ�ให
ดูแลรักษาเครื่องยนตไดรวดเร็ว
และงายขึ้น
n เ สาที่ยกไดเร็วกวา
n

ระบบควบคุมพิเศษ

ดวยระบบการควบคุมที่เหมือนกัน
สำ�หรับรถกระเชาบูมของ JLG®
คุณจะพบวาการใชงานรถกระเชาบูม
ของคุณเปนเรื่องงายๆ ระบบควบคุม
Advanced Design Electronics
(Control ADE®) ที่ชวยใหเครื่อง

ทำ�งานอยางนุมนวล ประหยัดน้ำ�มัน
และลดมลพิษ

800 Series

รถกระเชาบูมตรง
ความสูงของแทนยืน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก
ของแทนยืน - จ�ำกัดการใชงาน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก
ของแทนยืน - แบบไมมขี อ จ�ำกัด
ระยะยืดในแนวราบ
ความกวางโดยรวม
(ขณะเก็บเพลา)
น้ำ�หนัก
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800S

860SJ

80 ฟุต
(24.38 ม.)

86 ฟุต
(26.21 ม.)

1,000 ปอนด
(454 กก.)

750 ปอนด
(340 กก.)

500 ปอนด
(227 กก.)
71 ฟุต
(21.64 ม.)

500 ปอนด
(227 กก.)
75 ฟุต
(22.86 ม.)

33,200 ปอนด
(15,060 กก.)

36,400 ปอนด
(16,511 กก.)

8 ฟุต 2 นิ้ว
(2.49 ม.)

8 ฟุต 2 นิ้ว
(2.49 ม.)

Ultra Series

รถกระเชาบูมตรง

ประสิทธิภาพในการ
ไปถึงระดับที่สูงขึ้น

มั่นใจในการทำ�งานดวย JLG® Ultra
Series เมื่อคุณตองรับมือกับโจทย
ความสูงที่ทาทาย คุณตองใชอุปกรณ
ทีส่ รางความมัน่ ใจไดมากกวางานทัว่ ไป
ดวยแขนที่ทนทานและมั่นคงพอที่คุณ
จะรับมือกับน้ำ�หนักถึง 1,000 ปอนด
และดวยระบบควบคุมความเร็วที่
ขอบแทนยืนจะชวยใหคุณสัมผัสกับ
ความเร็วคงที่ในทุกๆ ตำ�แหนง
รับน้ำ�หนักไดมากขึ้น

ดวยความสามารถในการรับน้ำ�หนัก
สองระดับที่ 1,000/500 ปอนด
ชวยใหแทนยืนรองรับคน เครื่องมือ
และวัสดุไดเพิ่มขึ้น

บูมตรง

Ultra Series

ขอไดเปรียบ

ร ะบบขับเคลื่อนสี่ลอตลอดเวลาเพื่อความคลองตัวบนพื้นผิวขรุขระ
ช ุดอุปกรณ SkyPower® คือเครื่องกำ�เนิดไฟฟาตอเนื่อง 7,500 วัตต
สำ�หรับการทำ�งานบนกระเชา
nร
 ะบบควบคุมตำ�แหนงแขนปรับความเร็วของการเคลื่อนไหวใหสม่ำ�เสมอ
เพื่อความสบายของคุณ
nแ
 ขน JibPLUS® ชวยใหสามารถออมรอบมุมได*
n
n

* จำ�กัดการรับน้ำ�หนักที่ 500

Ultra Series

ปอนด (227 กก.) ในขณะที่แกวงกระเชาไปดานขาง

รถกระเชาบูมตรง
ความสูงของแทนยืน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก
ของแทนยืน - จ�ำกัดการใชงาน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก
ของแทนยืน - แบบไมมีขอจ�ำกัด
ระยะยืดในแนวราบ
ความกวางโดยรวม
(ขณะเก็บเพลา)
ความกวางโดยรวม
(ขณะยืดเพลา)
น้ำ�หนัก
1

1.

1200SJP

1350SJP

1500SJ

120 ฟุต
(36.58 ม.)

135 ฟุต
(41.15 ม.)

150 ฟุต
(45.7 ม.)

1,000 ปอนด
(454 กก.)

1,000 ปอนด
(454 กก.)

1,000 ปอนด
(454 กก.)

500 ปอนด
(227 กก.)
75 ฟุต
(22.86 ม.)

500 ปอนด
(227 กก.)
80 ฟุต
(24.38 ม.)

500 ปอนด
(227 กก.)
80 ฟุต
(24.38 ม.)

12 ฟุต 6 นิ้ว
(3.81 ม.)

12 ฟุต 6 นิ้ว
(3.81 ม.)

12 ฟุต 6 นิ้ว
(3.81 ม.)

8 ฟุต 2 นิ้ว
(2.49 ม.)

40,900 ปอนด
(18,552 กก.)

8 ฟุต 2 นิ้ว
(2.49 ม.)

45,000 ปอนด
(20,411 กก.)

ตัวเลือกบางอยางหรือมาตรฐานบางประการของประเทศอาจทำ�ใหน้ำ�หนักเพิ่มขึ้น

8 ฟุต 2 นิ้ว
(2.49 ม.)

48,000 ปอนด
(21,772 กก.)
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E300 Series

รถกระเชาบูมไฟฟา

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำ�งาน

รถกระเชาบูม E300 Series นั้น
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเปนผูนำ�
ดานประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมนี้
บวกกับตัวเลือกแขนกระเชาปรับ
ระดับเพื่อใหคุณเขาถึงบริเวณที่เขา
ถึงไดยาก และดวยตัวเลือก JibPLUS®
ที่ทำ�ใหสามารถเคลื่อนไหวแขนกระเชา
ไปดานขางไดเพื่อใหเขาถึงพื้นที่ได
มากขึ้น
คลองตัวสูง ทั้งภายในและภายนอก

ระบบควบคุมแรงเสียดทานอัตโนมัตขิ อง
E300 Series ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการขับเคลือ่ นบนพืน้ ทีต่ า งระดับและ
บนพืน้ ลืน่ ซึง่ ทำ�ใหคลองตัวมากขึน้
บวกกับลอขับเคลื่อนที่ทำ�งานอยาง
เปนอิสระตอกัน ซึง่ ชวยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อนบนพื้นผิวขรุขระ และ
ลดรอยลอเวลาตองเลี้ยวในวงแคบ

E300 Series

ขอไดเปรียบ

แ ทนยืนรับน้ำ�หนักได 500 ปอนด (227 กก.)
ต ัวเลือกแขน JibPLUS® ใหคุณสามารถแกวงแขนไปดานขาง
ไดถึง 180 องศา
nแ
 ทนยืนสูง 30 ฟุต
nป
 ระสิทธิภาพในการทำ�งานสูงขึ้นดวยรอบการทำ�งานที่ยาวนานขึ้น
n เ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเนื่องจากไมมีมลพิษและเสียงรบกวนนอย
n
n

E300 Series

รถกระเชาบูมไฟฟา

E300AJ

E300AJP

30 ฟุต 2 นิ้ว
(9.19 ม.)

ความสามารถในการรับน้�ำ หนัก
ของแทนยืน - แบบไมมขี อ จ�ำกัด

500 ปอนด
(227 กก.)

29 ฟุต 5 นิ้ว
(8.96 ม.)

ระยะยืดในแนวราบ

20 ฟุต 3 นิ้ว
(6.17 ม.)

20 ฟุต 1 นิ้ว
(6.12 ม.)

ความกวางโดยรวม

48 นิ้ว
(1.22 ม.)

48 นิ้ว
(1.22 ม.)

ความสูงของแทนยืน

น้ำ�หนัก
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15,060 ปอนด
(6,831 กก.)

500 ปอนด
(227 กก.)

15,400 ปอนด
(6,985 กก.)

E / M400 Series

รถกระเชาบูมไฟฟา

ทำ�งานไดตอเนื่อง
ยาวนาน

E400 Series ใหคุณไดใชงานนานกวา
รถของคูแขงถึง 50% ดวยรอบการ
ทำ�งานที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม และ
ตัวเลือกหลายพลังงานทำ�ใหคุณ
สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง และ
ชารจแบตเตอรี่ไดอยางรวดเร็วดวย
ระบบชารจอัตโนมัติ QuikCharge
GenSet Plus, คุณสามารถเลือกรุนที่
มีและไมมีแขนปนจั่น และแชสซีสอง
ขนาดเพื่อใหเขาถึงไดทุกที่ และระบบ
ไฟฟาหรือระบบหลายพลังงาน

มาพรอมกับจอแสดงรหัสขอผิดพลาด

รูสถานะของเครื่องของคุณไดตลอด
เวลา

E / M400 Series

ขอไดเปรียบ

แ ทนยืนรับน้ำ�หนักได 500 ปอนด
(227 กก.)
nต
 ัวเลือกแขน JibPLUS® ใหคุณ
สามารถแกวงแขนไปดานขางไดถึง
180 องศา
nค
 วามสูงของแทนยืน 40 ฟุต
nป
 ระสิทธิภาพในการทำ�งานสูงขึ้นดวย
รอบการทำ�งานที่ยาวนานขึ้น
n เ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเนื่องจากไมมี
มลพิษและเสียงรบกวนนอย
n

E400/M400 Series

			
E400AJP
M400AJP
E400A Narrow M400A Narrow E400AJP Narrow M400AJPNarrow

รถกระเชาบูมไฟฟา
ความสามารถในการรับ
น�้ำหนักของแทนยืน แบบไมมีขอจ�ำกัด

40 ฟุต
(12.19 ม.)

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.)

500 ปอนด
(227 กก.)

ระยะยืดในแนวราบ

21 ฟุต 2 นิ้ว
(6.45 ม.)

21 ฟุต 2 นิ้ว
(6.45 ม.)

22 ฟุต 5 นิ้ว
(6.83 ม.)

22 ฟุต 5 นิ้ว
(6.83 ม.)

ความกวางโดยรวม

—
—

—
—

5 ฟุต 9 นิ้ว
(1.75 ม.)

5 ฟุต 9 นิ้ว
(1.75 ม.)

ความกวางโดยรวม

4 ฟุต 11 นิ้ว
(1.50 ม.)

4 ฟุต 11 นิ้ว
(1.50 ม.)

4 ฟุต 11 นิ้ว
(1.50 ม.)

4 ฟุต 11 นิ้ว
(1.50 ม.)

น้ำ�หนัก

—
—

—
—

น้ำ�หนัก

13,100 ปอนด
(5,942 กก.)

13,400 ปอนด
(6,078 กก.)

ความสูงของแทนยืน

(Narrow Models)

(Narrow Models)

13,700 ปอนด
(6,214 กก.)

14,900 ปอนด
(6,759 กก.)

14,000 ปอนด
(6,350 กก.)
15,200 ปอนด
(6,895 กก.)
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E / M450 Series

รถกระเชาไฟฟา

รถกระเชาไฟฟา

เขาถึงไดงาย ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

E450 Series ชวยใหประหยัดเวลา
ในการจัดตำ�แหนง และเพิ่มเวลาใน
การทำ�งานไดมากขึ้น ดวยความเร็ว
ในการยกกระเชาที่สูงขึ้นของแขน
ซึง่ เร็วทีส่ ดุ ในอุตสาหกรรม และสามารถ
ทำ�งานไดหลากหลาย ซึง่ ทำ�ใหคุณ
ทำ�งานไดมากขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอก บวกกับแขนปนจั่นปรับ
ระดับที่ใหคุณเขาใกลงานไดมากขึ้น
ดวยความสามารถในการเคลื่อนไหว
ในแนวตั้ง 141 องศา ผนวกกับระบบ
ชารจแบตเตอรี่อัตโนมัติที่ชวยใหคุณ
ใชงานไดอยางตอเนื่องยาวนานเพื่อ
ประสิทธิภาพสูงสุด

ประสิทธิภาพบนพื้นเรียบและขรุขระ

มีเซ็นเซอรที่ลอที่สงขอมูลถึงระบบ
ควบคุมซึ่งควบคุมใหลอขับเคลื่อน
ทำ�งานอยางเปนอิสระตอกันเพื่อความ
สามารถในการขับเคลื่อนบนพื้นผิว
ขรุขระ

E / M450 Series

ขอไดเปรียบ

แ ทนยืนรับน้ำ�หนักได 500 ปอนด
(227 กก.)
nต
 ัวเลือกแขนปนจั่นพิเศษที่สามารถ
เคลื่อนไหวในแนวตั้งไดถึง 141 องศา
nค
 วามสูงของแทนยืน 45 ฟุต
n เ พิ่มความคลองตัวดวยระบบควบคุม
แรงเสียดทานอัตโนมัติ (Automatic
n

Traction Control)

ป ระสิทธิภาพในการทำ�งานสูงขึ้นดวย
รอบการทำ�งานที่ยาวนานขึ้น
n เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเนื่องจากไมมี
มลพิษและเสียงรบกวนนอย
n

E450/M450 Series

รถกระเชาบูมศอก
ความสูงของแทนยืน

E450A

M450A

E450AJ

M450AJ

45 ฟุต
(13.72 ม.)

45 ฟุต
(13.72 ม.)

45 ฟุต
(13.72 ม.)

45 ฟุต
(13.72 ม.)

ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก 500 ปอนด
ของแทนยืน - แบบไมมขี อ จ�ำกัด (227 กก.)
23 ฟุต 1 นิ้ว
ระยะยืดในแนวราบ
(7.04 ม.)
5 ฟุต 9 นิ้ว
ความกวางโดยรวม
(1.75 ม.)
12,600 ปอนด
น้ำ�หนัก
(5,715 กก.)
16

500 ปอนด
(227 กก.)

23 ฟุต 1 นิ้ว
(7.04 ม.)

500 ปอนด
(227 กก.)

ฟุต 9 นิ้ว
ม.)
5 ฟุต 9 นิ้ว
5 ฟุต 9 นิ้ว
(1.75 ม.)
(1.75 ม.)
12,900 ปอนด 14,400 ปอนด
(5,851 กก.)
(6,532 กก.)
23

(7.24

500 ปอนด
(227 กก.)

23 ฟุต 9 นิ้ว
(7.24 ม.)

ฟุต 9 นิ้ว
(1.75 ม.)
14,700 ปอนด
(6,667 กก.)
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E / M600 Series

รถกระเชาไฟฟา

กระเชาสูง 60 ฟุตที่
สะอาดและสีเขียว

ใหความสูงมากที่สุด
สำ�หรับรถกระเชาบูมตรงไฟฟา
โดยสามารถเลือกไดสี่รูปแบบ คือ
ระบบไฟฟาหรือระบบหลายพลังงาน
แขนปรับระดับมาตรฐาน หรือแขน
ปรับระดับ JibPLUS®
ไมวาจะเปนพื้นที่เรียบหรือขรุขระ
คุณสามารถรับมือกับงานไดอยาง
ไรกังวลดวยยางไรรอยสำ�หรับทุก
พื้นผิว ระบบควบคุมแรงเสียดทาน
อัตโนมัติ, ตัวเลือกการขับเคลื่อน
ทุกลอ และอุปกรณมาตรฐานเพลาลอ
ชนิดสาย ทำ�ใหคุณมั่นใจในการ
ทำ�งานบนพื้นผิวขรุขระ
ไมวาจะเปนงานดานอุตสาหกรรม
การซอมบำ�รุง การกอสราง หรืองาน
อื่นๆ E600 Series ทำ�งานไดอยาง
เงียบเชียบและไรมลพิษ
E600 Series

E / M600 Series

ขอไดเปรียบ

ย ืดไดมากกวา 43 ฟุต ในแนวราบ
ท ำ�งานไดเงียบและไรมลพิษ
nช
 ารจแบตเตอรี่อยางรวดเร็วดวย
ระบบหลายพลังงาน
nม
 ีน้ำ�หนักสุทธิแค 15,000 ปอนด
(6,804 กก.)
n เ พลาลอมาตรฐานแบบสายและ
การขับเคลื่อนทุกลอ
n
n

E/M600

รถกระเช
าไฟฟา
		

E600J

		
60 ฟุต 3 นิ้ว
ความสู
งของแทนยืน
		
(18.36 ม.)
ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก 500 ปอนด
ของแทนยืน - แบบไมมขี อ จ�ำกัด (227 กก.)
43 ฟุต 3 นิ้ว
ระยะยืดในแนวราบ 		
		
(13.18 ม.)
		
7 ฟุต 11 นิ้ว
ความกว
า
งโดยรวม
		
(2.41 ม.)
		
15,200 ปอนด
น้		
ำ�หนัก
(6,895 กก.)

M600J

E600JP

M600JP

60 ฟุต 3 นิ้ว
(18.36 ม.)
500 ปอนด
(227 กก.)

60 ฟุต 4 นิ้ว
(18.39 ม.)
500 ปอนด
(227 กก.)

60 ฟุต 4 นิ้ว
(18.39 ม.)
500 ปอนด
(227 กก.)

43 ฟุต 3 นิ้ว
(13.18 ม.)

ฟุต 11 นิ้ว
(2.41 ม.)
15,500 ปอนด
(7,756 กก.)
7

44 ฟุต 5 นิ้ว
(13.54 ม.)

ฟุต 11 นิ้ว
(2.41 ม.)
15,750 ปอนด
(7,144 กก.)
7

44 ฟุต 5 นิ้ว
(13.54 ม.)

ฟุต 11 นิ้ว
(2.41 ม.)
16,050 ปอนด
(7,200 กก.)
7
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RT Series

รถกระเชาขากรรไกรสำ�หรับพื้นผิวขรุขระ

รับน้ำ�หนักไดมากขึ้น
และแทนยืนที่ใหญขึ้น

RT Series ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งาน
ของคุณ ดวยความสามารถที่หลากหลาย ทั้ง
ความสามารถในการรับน้ำ�หนักที่สูงขึ้น แทนยืน
ที่ใหญขึ้น ใช RT Series เมื่อคุณตองการจะจบ
งานตรงกำ�หนดเวลา และประหยัดงบประมาณ
ดวยแทนยืน MegaDeck® ที่ใหคุณรับคนและ
สิ่งของไดมากขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการทำ�งาน
โดยเฉพาะเมื่อติดตั้งแผนยิปซั่มหรือวัสดุผนังอื่น

รถกระเชาขากรรไกร
สำ�หรับพื้นผิวขรุขระ
ขนาดกะทัดรัด ความคลองตัวสูง

ไปในทีท่ ร่ี ถกระเชาขากรรไกรอืน่ ไมสามารถไปถึงได
แชสซีแคบเพียง 69 นิว้ สำ�หรับพืน้ ทีค่ บั แคบ บวกกับ
ระบบขับเคลือ่ นสีล่ อ มาตรฐานและความสามารถในการ
ุ ทำ�งานไดตอ เนือ่ ง
ขึน้ ทางชัน 35 เปอรเซ็นต ทีใ่ หคณ
และพืน้ ทีท่ �ำ งานขนาดใหญดว ยแทนยืนทีส่ ามารถขยาย
ออกได ขนาด 4 ฟุต และความสามารถรับน้�ำ หนัก
1,250 ปอนดทใ่ี หคณ
ุ วางวัสดุไดมากขึน้ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการทำ�งานของคุณ
RT Series

ขอไดเปรียบ

ร บั น้�ำ หนักไดถงึ 2,250 ปอนด เพือ่ รับน้�ำ หนักคนและวัสดุ
ไดมากขึน้
nแ
 ทนยืน MegaDeck สามารถใหพื้นที่ทำ�งานคุณมากกวา 145 ตารางฟุต
(13.5 ตรม.)
nค
 วามสามารถในการขึ้นทางชันสูงถึง 45%
nค
 วามสูงของแทนยืน 26 ฟุต (7.92 ม.), 33 ฟุต (10.6 ม.) และ 43 ฟุต (13.11 ม.)
nส
 ามารถปรับระดับไดเร็วขึ้นดวยตัวเลือกแมแรงปรับระดับดวยปุมเดียว
nด
 ว ยพลังของปม
 ลูกสูบ ระบบขับเคลือ่ นสีล่ อ และเพลาลอชนิดสายทีท่ �ำ ให
สามารถขับเคลือ่ นบนพืน้ ผิวขรุขระไดอยางเหนือชัน้
รถกระเชาขากรรไกร
สำ�หรับพื้นผิวขรุขระ 260MRT
3394RT
4394RT
n

26 ฟุต (7.92 ม.)
ความสูงของแทนยืน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก 1,250 ปอนด
ของแทนยืน - แบบไมมีขอจ�ำกัด (567 กก.)
65 x 102 นิ้ว
ขนาดของแทนยืน
(1.65 x 2.59 ม.)

ความกวางโดยรวม
แหลงพลังงาน
น้�ำ หนัก
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5 ฟุต 9 นิ้ว
(1.75 ม.)

33 ฟุต (10.06 ม.)

43 ฟุต (13.11 ม.)

2,250 ปอนด
(1,020 กก.)

1,500 ปอนด
(680 กก.)

86 x 150 นิ้ว
(2.18 x 3.81 ม.)

86 x 150 นิ้ว
(2.18 x 3.81 ม.)

7 ฟุต 10 นิ้ว
(2.39 ม.)

7 ฟุต 10 นิ้ว
(2.39 ม.)

เชื้อเพลิงสองชนิด

เชื้อเพลิงสองชนิด

เชื้อเพลิงสองชนิด

7,360 ปอนด
(3,338 กก.)

11,910 ปอนด
(5,402 กก.)

15,300 ปอนด
(6,940 กก.)

24.5 แรงมา (18.3 กิโลวัตต) 82 แรงมา (61 กิโลวัตต) 82 แรงมา (61 กิโลวัตต)
ดีเซล 23.5 แรงมา
ดีเซล 49 แรงมา
ดีเซล 49 แรงมา
(36.5 กิโลวัตต)
(36.5 กิโลวัตต)
(17.5 กิโลวัตต)

ES Series

รถกระเชาขากรรไกรไฟฟา

พรอมสำ�หรับการ
ทำ�งานลวงเวลา

พบกับประโยชนของการชารจอยาง
รวดเร็ว และระยะเวลาการใชงาน
ที่นานขึ้นของรถกระเชาขากรรไกร
ES Series คุณสามารถทำ�งาน
ไดนานขึ้นและมากขึ้นตอวัน
ดวยการออกแบบที่มีทอเพียงสอง
ทอและขอตอเพียงสี่ชิ้นเทานั้น
ทำ�ใหเปนอุปกรณที่สะอาดขึ้น, ลดการ
ซอมบำ�รุง และลดโอกาสในการรั่วซึม

ES Series

ขอไดเปรียบ

รับน้ำ�หนักไดถึง 1,000 ปอนด และ
ระบบควบคุมแบบสัดสวนเพื่อการ
ทำ�งานอยางสะดวกสบาย บวกกับชุด
อุปกรณเสริมที่ชวยตอบสนองความ
ตองการในการใชงานของคุณ

ES Series

รถกระเชา
ขากรรไกรไฟฟา
ความสูงของแทนยืน
ความสามารถในการรับ
น�้ำหนักของแทนยืน
- แบบไมมีขอจ�ำกัด
ขนาดของแทนยืน
ความกวางโดยรวม
แหลงพลังงาน
น้�ำ หนัก

ร าคาประหยัด
ช ุดอุปกรณเสริมสำ�หรับงาน
เฉพาะทาง
nแ
 ทนยืนใหญขึ้นและรับน้ำ�หนัก
ไดมากขึ้น
nร
 ุนหนากวาง 30 นิ้ว (76 ซม.)
สามารถผานเขาประตูและทาง
แคบได
nร
 ะบบ posi-traction อัตโนมัติ
n
n

1930ES

2030ES

2630ES

2646ES

3246ES

18 ฟุต 9 นิ้ว
(5.72 ม.)

20 ฟุต
(6.10 ม.)

25 ฟุต 6 นิ้ว
(7.77 ม.)

26 ฟุต
(7.92 ม.)

31 ฟุต 9 นิ้ว
(9.68 ม.)

500 ปอนด
(227 กก.)

800 ปอนด 500/800 ปอนด 1,000 ปอนด 700/1,000 ปอนด
(363 กก.) (227/363 กก.) (454 กก.) (318/454 กก.)

30 x 73.5 นิ้ว 30 x 90.5 นิ้ว 30 x 90.5 นิ้ว 44 x 98.5 นิ้ว 44 x 98.5 นิ้ว
(0.76 x 1.87 ม.) (0.76 x 2.3 ม.) (0.76 x 2.3 ม.) (1.12 x 2.5 ม.) (1.12 x 2.5 ม.)
30 นิ้ว
(76 ซม.)

30 นิ้ว
(76 ซม.)

30 นิ้ว
(76 ซม.)

46 นิ้ว
(1.17 ม.)

46 นิ้ว
(1.17 ม.)

4 x 6V
220

4 x 6V
220

4 x 6V
220

4 x 6V
220

4 x 6V
220

แอมป - ชัว่ โมง แอมป - ชัว่ โมง แอมป - ชัว่ โมง แอมป - ชัว่ โมง แอมป - ชัว่ โมง
2,750 ปอนด 3,750 ปอนด 4,750 ปอนด 4,770 ปอนด 4,780 ปอนด
(1,247 กก.)
(1,700 กก.)
(2,155 กก.)
(2,163 กก.)
(2,168 กก.)
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RS Series

รถกระเชาขากรรไกรไฟฟา

พรอมใชงานเสมอ

ไมวาจะเปนการกอสรางเชิงพาณิชย
โรงพยาบาล โรงเรียน หรือการซอมบำ�รุง
สถานที่ RS Series สามารถใชงานได
ทุกที่ที่มีงานตองทำ� การออกแบบที่
ทนทานและเรียบงายทำ�ใหเปนอุปกรณ
ที่วางใจได ซึ่งใหความคุมคากับคุณ
โดยไมตองลดประสิทธิภาพและคุณภาพ
เลือกไดจากสองรุน ทีร่ ะดับความสูงถึง
9.75 ม. และรับน้ำ�หนักไดถึง 320 กก.
นวัตกรรมระบบควบคุมคลายกันกับ
ES Series และมีรัศมีวงเลี้ยวแคบ
เพื่อความคลองตัวในการใชงาน และ
อุปกรณดิจิตอลชวยใหสามารถระบุ
สถานะของแบตเตอรี่และวินิจฉัยปญหา
ไดอยางงายดาย

RS Series

ขอไดเปรียบ

ร ะบบขับเคลื่อนไฟฟาที่ใหรอบ
ทำ�งานสูงที่สุดในอุตสาหกรรม
คลายกับ ES Series
nร
 ะบบปองกันการตกหลุมแบบ
แพสซิฟที่ไมมีชิ้นสวนเคลื่อนไหว
ในระบบ ลดความจำ�เปนในการ
ซอมบำ�รุงและการเปลี่ยนอะไหล
nม
 ีเพียงแคสี่ทอเพื่อลดการซอม
บำ�รุง
n บริเวณเก็บแบตเตอรี่ที่เขาถึง
ไดงายและไมตองดึงลิ้นชักออกมา
nท
 ั้งสองรุนสามารถบรรทุกของขึ้น
ลงไดโดยไมตองมีผูชวยและมีความ
สามารถในการขึ้นทางชัน 25%
n

RS Series

รถกระเชาขากรรไกรไฟฟา
ความสูงของแทนยืน

ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก
ของแทนยืน
ขนาดของแทนยืน
ความกวางโดยรวม
แหลงพลังงาน
น้ำ�หนัก
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6RS
19 ฟุต
(5.8 ม.)
500 ปอนด
(227 กก.)

27 x 72 นิ้ว
(0.68 x 1.82 ม.)
32 นิ้ว
(0.812 ม.)
4 x 6V 220AH
25 แอมป
3,000 ปอนด
(1,360 กก.)

10RS
32 ฟุต
(9.75 ม.)
705 ปอนด
(320 กก.)

42.5 x 84.7 นิ้ว
(1.08 x 2.15 ม.)
48 นิ้ว
(1.22 ม.)
4 x 6V 220AH
25 แอมป
5,070 ปอนด
(2,300 กก.)

LE Series

รถกระเชาขากรรไกรไฟฟาขนาดใหญ

ประสิทธิภาพโดดเดน
ทั้งบนที่เรียบและ
พื้นผิวขรุขระ
รับมือกับสภาพพื้นผิวตางๆ อยางไร
เสียงรบกวนและมลพิษ มาพรอมกับ
อุปกรณมาตรฐานเพลาลอชนิดสาย
และความสามารถในการขึ้นทางชัน
35% ยางสำ�หรับพื้นผิวขรุขระ และ
ตัวเลือกขับเคลื่อนทุกลอ ทำ�ใหคุณ
สามารถพารถกระเชาขากรรไกร
ไฟฟา LE Series ไปบนสภาพพื้นผิว
ตางๆ ไดอยางสบาย

LE Series

ขอไดเปรียบ

ร อบการทำ�งานเปนสองเทาของ
รถกระเชาขากรรไกรไฟฟาอื่นๆ
nม
 ีความสามารถในการรับน้ำ�หนัก
ของแทนยืน 1,000 ปอนด และ
250 ปอนดสำ�หรับแทนยืนขยาย
nไ
 รมลพิษและทำ�งานไดอยาง
เงียบเชียบสำ�หรับสภาพแวดลอม
ที่ตองระมัดระวังเปนพิเศษ
nต
 ัวเลือกระบบพลังงานหลายชนิด
มาพรอมกับเครื่องกำ�เนิดไฟฟาดีเซล
ที่ประหยัดเชื้อเพลิง เพื่อชวยลด
ตนทุน และเครื่องชารจแบตเตอรี่
อัตโนมัติ
n

ดวยระบบขับเคลื่อนไฟฟาที่
ประสิทธิภาพสูง คุณมีพลังงานพอที่
จะรับมือกับงานที่ทาทาย และดวย
แบตเตอรี่ที่เก็บไฟไดยาวนาน คุณจะ
ไดรอบการทำ�งานเปนสองเทาของรถ
กระเชาขากรรไกรไฟฟาอื่นๆ
ระบบควบคุมแรงเสียดทานอัตโนมัติ
ตลอดเวลาและเพลาลอชนิดสายชวย
เพิ่มประสิทธิภาพบนพื้นผิวขรุขระ
LE Series

รถกระเชาขากรรไกรไฟฟา
ขนาดใหญ
ความสูงของแทนยืน

ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก
ของแทนยืน - แบบไมมีขอจ�ำกัด
ขนาดของแทนยืน
ความกวางโดยรวม
แหลงพลังงาน
น้ำ�หนัก

3369LE
33 ฟุต
(10.06 ม.)
1,000 ปอนด
(454 กก.)

65 x 115 นิ้ว
(1.65 x 2.92 ม.)
5
370

ฟุต 9 นิ้ว
(1.75 ม.)
8 x 6V

แอมป - ชั่วโมง

9,760 ปอนด
(1,247 กก.)

4069LE
40 ฟุต
(12.19 ม.)
800 ปอนด
(363 กก.)

65 x 115 นิ้ว
(1.65 x 2.92 ม.)
5

ฟุต 9 นิ้ว
(1.75 ม.)
8 x 6V

370 แอมป - ชั่วโมง
10,560 ปอนด
(4,790 กก.)
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Model 1230ES Series

รถกระเชาไฟฟามาสทลิฟท

กะทัดรัด
และประสิทธิภาพสูง

รถกระเชาไฟฟามาสทลิฟท 1230ES นั้น
เล็กพอที่จะขึ้นลิฟทขนของ และขนาดเบา
พอที่จะใชงานบนพื้นที่รับน้ำ�หนักไดนอย
ระบบขับเคลื่อนไฟฟาประสิทธิภาพสูง
ใหคุณทำ�งานไดนานขึ้น เพิ่มเวลาใชงาน
ของคุณ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำ�งานของคุณ รุน 1230ES สามารถ
รับน้ำ�หนักไดถึง 500 ปอนดและมี
กำ�ลังพอที่จะขับเคลื่อนคุณและ
อุปกรณตางๆ ของคุณในขณะที่
ยกสูงสุด

ความสะดวกในการซอมบำ�รุง

•ป
 ระตูชองแบตเตอรี่บานสวิงเหล็ก

คูกับบานพับสำ�หรับงานหนัก
•อ
 อกแบบมาใหทนทาน และเสายก
12 ฟุต เพิ่มความแข็งแกรง
12 3 0 E S S e r i e s

สะอาดขึ้น 98%

มีทอและขอตอนอย
เพื่อลดความเสี่ยง
ในการรั่วซึม

1230ES

รถกระเชาไฟฟามาสทลิฟท
ความสูงของแทนยืน

ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก
ของแทนยืน - แบบไมมีขอจ�ำกัด
ขนาดของแทนยืน
ความกวางโดยรวม
น้ำ�หนัก
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ขอไดเปรียบ

ร ัศมีวงเลี้ยว 5 นิ้ว เพื่อการ
ทำ�งานในพื้นที่แคบ
nย
 กขึ้นหรือยกลงภายในเวลา
12 วินาที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำ�งาน
n เ สาไมมีโซ, สายไฟ หรือ ลูกกลิ้ง
ใหตองเปลี่ยนหรือบำ�รุงรักษา
n

1230ES
12 ฟุต
(3.66 ม.)
500 ปอนด
(227 กก.)

27 x 49.5 นิ้ว
(0.68 x 1.25 ม.)
30 นิ้ว
(76 ซม.)
1,740 ปอนด
(790 กก.)

Toucan ® Series

รถกระเชามาสทสไตล

เอื้อมถึงสิ่งที่ไกล
เกินเอื้อม

ดวยรถกระเชามาสทลิฟท Toucan®
ทำ�ใหคุณทำ�งานเหนือสายการผลิต,
ชั้นเก็บของ, ระบบทอ หรือผนัง
กั้นหองไดอยางงายดาย และดวย
ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก
200 กก. และแบตเตอรี่ที่ใชงานได
ยาวนานทำ�ใหคุณเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำ�งานไดมากขึ้น
สรางมาเพื่อรับมือกับ
งานซอมบำ�รุงสถานที่

งานซอมบำ�รุงโรงงาน งานปรับตั้ง
อุปกรณ งานเปลีย่ นอะไหล งานจัดการ
คลังสินคา การตรวจสอบ และการ
ปรับเปลี่ยนสถานที่ – คุณสามารถ
ไวใจให Toucan Series ชวยใหงาน
ของคุณดำ�เนินไปไดตอไป

To u c a n ® S e r i e s

ขอไดเปรียบ

แ ขนปนจั่นปรับระดับที่ใหระยะยืด
ในแนวราบถึง 5.5 ม. และยืดได
สูงถึง 7.12 ม.
n เ สาหมุนได 345 องศา ทำ�ใหมี
ความสามารถในการจัดตำ�แหนง
ที่ไรผูทัดเทียม
nส
 ามารถรับน้ำ�หนักวัสดุอื่นๆ และ
คนงานได 2 คน
n

Toucan Series

รถกระเช
ามาสทสไตล
		

T8E

ความสูงของแทนยืน		6.15 ม.
200 กก.
ความสามารถในการรับน้�ำ หนักของแทนยืน		
ระยะยืดในแนวราบ (แทนยืนมาตรฐาน)		 1.89 ม.
ความกวางโดยรวม		0.99 ม.
น้ำ�หนัก (แทนยืนมาตรฐาน)		2,120 กก.

T10E
8.10 ม.
200 กก.
2.58 ม.
0.99 ม.

2,990 กก.

T12E
9.83 ม.
200 กก.
4.60 ม.
1.20 ม.

4,300 กก.

T12E Plus
10.65 ม.
200 กก.
5.55 ม.
1.20 ม.
4,900 กก.
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Compact Crawler Series

รถกระเชาบูมศอกไฟฟา

เขาถึงที่ที่ผูอื่น
ไปไมถึงดวย
รถกระเชาตีนตะขาบ
ขนาดเล็กของ JLG
®

คุณสามารถเขาถึงสถานที่ไดมากขึ้น
ดวยน้ำ�หนักที่เบาและตีนตะขาบยางของ
รถกระเชาตีนตะขาบขนาดเล็กรุนใหม
ที่มีใหเลือกสี่รุนตามระดับความสูงตั้งแต
14 ม. ถึง 23 ม. รถกระเชาตีนตะขาบ
ขนาดเล็กของ JLG มีอุปกรณรับตีนตะขาบ
ที่ทำ�ใหสามารถไตบันไดได และมีแชสซีแคบ
สำ�หรับการเขาประตูรั้ว สนามหญา
ประตูมาตรฐาน และอาคารสาธารณะ

Compact Crawler
Boom Series

ขอไดเปรียบ

อ อกแบบมาอยางกะทัดรัด
ทำ�ใหงายตอการขนยาย
nค
 วามคลองตัวและความสามารถ
ในการเขาถึงที่มากขึ้น
n เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม – ระบบ
พลังงานไฟฟาและเครื่องยนต
สันดาปใหประสิทธิภาพในการ
ใชพลังงาน
nข
 าค้ำ�เปนสิ่งจำ�เปนในการใชงาน
และมีความสามารถในการตั้งระดับ
nน
 ้ำ�หนักเบาทำ�ใหไมกดพื้นมากและ
ขนยายไดงาย
n

ภาพที่ปรากฏในเอกสารนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนขอมูลประกอบเทานั้น ผลิตภัณฑใดๆ รูปลอก
หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่ปรากฏอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงตามดุลพินิจของผูผลิต
Compact
Crawler Series
		
X14J
ความสูงของแทนยืน		11.9 ม.

ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก
200 กก.
ของแทนยืน - แบบไมมีขอจ�ำกัด
ระยะยืดในแนวราบ		6.26 ม.
ความกวางโดยรวม		0.79 ม.
1,430 กก.
น้ำ�หนัก 		
ขอมูลจำ�เพาะเบื้องตน – ติดตอโรงงานผลิตเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
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X19J
16.67 ม.

X23J
21.10 ม.

200 กก.

200 กก.

5.90 ม.
0.79 ม.

11.13 ม.
0.99 ม.

2,106 กก.

3,100 กก.

MVL Series

รถกระเชาบุคคล

ขับเคลื่อน
ประสิทธิภาพ
ในการทำ�งาน
ของคุณใหสูงขึ้น

ไมวาคุณจะตองรับมือกับงานใน
โรงงาน รานคาปลีก สนามบิน หรือ
อาคารสาธารณะ รถกระเชาสวน
บุคคล JLG® ใหคุณใชงานไดนานขึ้น
ดวยระบบขับเคลื่อนไฟฟาที่วางใจได
และแบตเตอรี่แหงที่ไมตองดูแล
นอกจากนั้นยังมีอุปกรณชารจไฟ
อัตโนมัติที่สามารถชารจไฟไดในเวลา
เพียงหาชั่วโมง และยังมีตัวเลือกแทน
ยืนสามรูปแบบกับระบบเปลี่ยนแทน
ยืนในหนึ่งนาทีที่ชวยใหคุณทำ�งาน
ซอมบำ�รุงไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
ใชงานงายและคลองตัวสูง

มุงตรงเขาทำ�งานดวยคันโยกควบคุม
เดี่ยว Point & Go® ที่ควบคุมการ
ขับเคลื่อนและการบังคับเลี้ยว รวมถึง
การยกขึ้นและยกลงดวยความเร็ว
หลายระดับ
MVL Series

ขอไดเปรียบ

ข ับเคลื่อนไดในขณะยกสูงสุดโดย
ไมตองใชขาค้ำ�
nแ
 บตเตอรี่เก็บไฟไดนาน
n เ สายกเคลือบผิวที่มั่นคงแข็งแรงที่สุด
ในอุตสาหกรรม
n

รัศมีวงเลี้ยวเปนศูนย

การออกแบบที่กะทัดรัด
ทำ�ให MVL หมุนรอบตัวได
จึงสามารถเขาถึงที่คับแคบ
ไดอยางสะดวก

MVL Series

รถกระเชาบุคคล
ความสูงของพื้นที่ทำ�งาน
ความกวางโดยรวมของฐาน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของแทนยืน
รัศมีวงเลี้ยว
ความเร็วขับเคลื่อนสูงสุด:
(ขณะยกแทนยืนลง)
ความเร็วขับเคลื่อนสูงสุด:
(ขณะยกแทนยืนขึ้น)

15MVL

20MVL

21 ฟุต 4 นิ้ว
(6.5 ม.)

25 ฟุต 6 นิ้ว
(7.77 ม.)

29.5 นิ้ว
(75 ซม.)
500 ปอนด
(227 กก.)

ศูนย

3.5 ไมลตอชั่วโมง
(5.6 กม.ตอชั่วโมง)
0.6 ไมลตอชั่วโมง
(1 กม.ตอชั่วโมง)

29.5 นิ้ว
(75 ซม.)
350 ปอนด
(159 กก.)

ศูนย

3.5 ไมลตอชั่วโมง
(5.6 กม.ตอชั่วโมง)
0.6 ไมลตอชั่วโมง
(1 กม.ตอชั่วโมง)
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AM Series

รถกระเชาบุคคลชนิดเข็น

สะดวกสำ�หรับการซอมบำ�รุง

รถกระเชาสวนบุคคลชนิดเข็น AccessMaster®
ใหประสิทธิภาพและความคุมคายิ่งขึ้น ดวยขนาด
กะทัดรัดและความคลองตัว AccessMaster คือ
คำ�ตอบของคุณ
AM series มีอยูหกรุนและมีระดับแทนยืนตั้งแต
19 ฟุต จนถึง 41 ฟุต และมีเพียงรุนเดียวที่
ไมจำ�เปนตองใชแขนค้ำ�แมจะยกในระดับสูงสุด
จึงสามารถนำ�ไปใชในโรงงาน การซอมบำ�รุง
การบันเทิง และในสถาบันตางๆ ดวยแทนยืน
ที่รับน้ำ�หนักได 350 ปอนดที่ใหพื้นที่ทำ�งาน
กับคุณ
AM Series

ขอไดเปรียบ

ค วามสูงของแทนยืนจาก 19 ฟุต
ถึง 41 ฟุต (5.79 ถึง 12.50 ม.)
nร
 าวกั้นเหล็กสี่เหลี่ยมที่ทนทาน
n เ สายกเคลือบผิวเพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรงและไมตอง
ดูแลตลอดอายุการใชงาน
nม
 ีชุดฐานยกเสริมสำ�หรับ
รถ AM ทุกรุน
n

งายตอการขนยาย

รถ AM ทุกรุน
มีอุปกรณลูกรอก
สำ�หรับการบรรจุ
สิ่งของเพื่อชวยให
การบรรจุสะดวกขึ้น

AMI Series

รถกระเชาบุคคลชนิดเข็น

19AMI

ความสูงในการทำ�งาน
25 ฟุต (7.62 ม. )
ความกวางโดยรวมของฐาน
34 นิ้ว (86 ซม. )
ความสูงโดยรวมขณะหดเก็บ
78 นิ้ว (1.98 ม. )
ความสามารถในการรับน้ำ�หนัก 350 ปอนด (160 กก.)
ของแทนยืน
ขนาดของแทนยืน
28 นิ้ว x 26 นิ้ว (71 x 66 ซม. )
AM Series

รถกระเชาบุคคล
ชนิดเข็น
ความสูงในการทำ�งาน

20AM
26 ฟุต
(7.92 ม. )

25AM
31 ฟุต
(9.45 ม. )

30AM
36 ฟุต
(10.97 ม. )

36AM
42 ฟุต
(12.8 ม. )

41AM
47 ฟุต
(14.33 ม. )

ความกวางโดยรวม
29 นิ้ว
29 นิ้ว
29 นิ้ว
29 นิ้ว
29 นิ้ว
ของฐาน
(74 ซม. )
(74 ซม. )
(74 ซม. )
(74 ซม. )
(74 ซม. )
ความสูงโดยรวม
77.5 นิ้ว
77.5 นิ้ว
77.5 นิ้ว
104 นิ้ว
104 นิ้ว
(1.97 ม. )
(1.97 ม. )
(1.97 ม. )
(2.64 ม. )
(2.64 ม. )
ขณะหดเก็บ
ความสามารถในการ 350 ปอนด 350 ปอนด 350 ปอนด 300 ปอนด 300 ปอนด
รับน้ำ�หนักของแทนยืน (159 กก.)
(159 กก. )
(159 กก. )
(136 กก. )
(136 กก. )
นิ
ว
้
x
25.5
นิ
ว
้
26
นิ
ว
้
x
25.5
นิ
ว
้
26
นิ
ว
้
x
25.5
นิ
ว
้
26
นิ
ว
้
x
25.5
นิ
ว
้
26
นิว้ x 25.5 นิว้
26
ขนาดของแทนยืน
(66 x 65 ซม. ) (66 x 65 ซม. ) (66 x 65 ซม. ) (66 x 65 ซม. ) (66 x 65 ซม. )
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อุปกรณเสริม Boom Lift

มีอุปกรณเสริมหลากหลายใหคุณเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความปลอดภัยในการทำ�งาน
SkyAir®

ดวยการเพิ่มเครื่องอัดลมไปในรถกระเชา โดยชุดอุปกรณเสริม SkyAir ใหปริมาณ
ลมที่ 9.3 CFM ที่แรงดันถึง 125 ปอนด/นิ้ว2
SkyGlazier®

ถาดรองแผนกระจกและแผนวัสดุหนึ่งเดียวเทานั้นที่ไดรับการยอมรับจาก
โรงงาน แผนวัสดุจะไดรับการปองกันการเสียหาย ทำ�ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และผูปฏิบัติงานเหนื่อยแรงนอยลง
SkyPower®
ระบบ SkyPower

มาพรอมกับเครื่องกำ�เนิดไฟฟาตอเนื่องขนาด 7,500 วัตต
กับสายไฟ และทอลม/น้ำ� ในรางพลังงาน นอกจากนั้นยังมีระบบไฟฟา 110-AC
และ 220-AC กับไฟ 3 เฟสสำ�หรับใชงานอุปกรณเสริมและเครื่องมืออื่นๆ เมื่อ
ทำ�งานบนกระเชา
SkyWelder®

ดวยเครื่องเชื่อม MillerฎCST®—280 ในชุดอุปกรณ SkyPower ทำ�ใหสามารถ
ประหยัดเนื้อที่บนแทนยืน และสามารถเชื่อมแบบธูปและติ๊กได
Nite Bright®

ชุดอุปกรณเสริมนี้มีไฟ 40 วัตตสำ�หรับสองแสงไปยังพื้นที่ทำ�งานและบริเวณรอบๆ
แชสซีเพื่อการมองเห็นที่ชัดขึ้น
ชั้นวางแผนวัสดุ
ตัดปญหาแทนยืนระเกะระกะจากแผนยิปซัม่ ไมอดั หรือแผนกระเบือ้ งใยหิน ดวย
ชัน้ วางแผนวัสดุที่ผานการยอมรับจากโรงงาน ทำ�ใหคุณสามารถวางแผนวัสดุตางๆ
ไวดานนอกของราวโดยไมเกะกะแทนยืน และสามารถนำ�มาใชเมื่อคุณตองการ
อุปกรณเสริมชั้นวางทอ
ชั้นวางทอที่ไดรับการยอมรับจากผูผลิต ชวยใหเก็บของไดมากขึ้น และการเก็บ
ทอไวดานนอกแทนยืนจะชวยปองกันราวกั้นเสียหาย และประหยัดพื้นที่ทำ�งาน
คีมจับ
ที่จับราวที่ผานการยอมรับจากโรงงานใหความสะดวกสบายและความปลอดภัย
ในการจับอุปกรณในขณะทำ�งาน
Workstation in the Sky®

สามารถเก็บเลื่อยชักใบ เลื่อยวงเดือน ที่ชารจแบตเตอรี่ และมีกลองอุปกรณขนาด
6x6 นิ้ว และมีถาดเลื่อนที่ใหพื้นที่เรียบสำ�หรับทำ�งานบนราวดานบน คุณสามารถ
เลือกรุนที่มีและไมมีปลั๊กขนาด 12 โวลต
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อุปกรณเสริมสำ�หรับ Scissor Lift

เปลี่ยนรถกระเชาขากรรไกรของคุณใหเปนเครื่องมือที่ใชงานไดหลากหลาย
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งานของคุณดวยผลิตภัณฑ WorkStation in
the Sky® อุปกรณเสริมของเราไดออกแบบมาเพื่อประหยัดพื้นที่บนแทนยืน
ปรับปรุงสภาพการทำ�งาน และเปลี่ยนรถกระเชาของคุณใหเปนเครื่องมือ
ขนาดยักษ
แพคเกจสำ�หรับงานไฟฟา
สำ�หรับการใชงานของชางไฟฟาที่จำ�เปนตองใชพลังจากแบตเตอรี่ สถานีทำ�งาน
ของ JLG ใหคุณเก็บเครื่องมือไวใกลมือคุณ และไมเกะกะพื้นแทนยืน บวกกับ
เกาอี้ทำ�งานที่พับเก็บไดและชองเก็บของที่ใหพื้นที่เก็บอุปกรณไดมากมาย
โดยไมเกะกะพื้นที่ทำ�งานของคุณ
nร
nส
 าวแขวนมวนสายไฟที่สามารถเก็บมวนสายไฟ
 ถานีทำ�งาน
ขนาด 500 ฟุตได
nช
 ั้นวางทอ1
nต
 ัวเลือกเพิ่มเติม ปลั๊กขนาด 12V
nค
 ีมจับ
แพคเกจสำ�หรับงานประปา
ชั้นวางทอที่ไดรับการยอมรับจากผูผลิตที่สามารถจัดเก็บวัสดุสำ�หรับผูรับเหมา
งานประปา ซึ่งการเก็บวัสดุไวดานนอกของแทนยืนชวยปองกันราวเสียหายและ
ประหยัดพื้นที่การทำ�งาน
nอ
nส
 ุปกรณจับ
 ถานีทำ�งาน
nป
nช
 ลั๊ก 12V
 ั้นวางทอ1
แพคเกจซอมบำ�รุงโรงงาน
แพคเกจซอมบำ�รุงโรงงานรวมจุดเดนของแพคเกจงานไฟฟาและงานประปาเขา
ดวยกันสำ�หรับการใชงานของชางซอมบำ�รุงโรงงาน ตั้งแตการซอมแซมทั่วไปจนถึง
การติดตั้งระบบไฟฟาและเครื่องจักร
nป
nส
 ลั๊ก 12V
 ถานีทำ�งาน
n Quik Welder คือเครื่องเชื่อมแบบ
nช
 ั้นวางทอ1
ปอนลวดเชื่อมในตัว
nอ
 ุปกรณจับ
Quik Welder®

เหมาะสำ�หรับการเชื่อมจุด เครื่องเชื่อมแบบปอนลวดเชื่อมในตัว Miller®
ชวยประหยัดเวลาเพราะวาไมจำ�เปนตองเคลื่อนยายตูเชื่อมขนาดใหญหรือ
สายไฟใหเกะกะ เพราะมีสายไฟติดตั้งรวมอยูในรถกระเชาขากรรไกรอยู
และใชพลังงานจากแบตเตอรี่ของรถ
SkyPositioner®

ออกแบบมาเพื่อรองรับทอหนักหรือทออากาศ ซึ่งระบบจัดตำ�แหนงที่ยึดอยู
กับแทนยืนนี้มาพรอมกับแมแรงเพื่อยกของหนัก และยังสามารถจัดของหนัก
ในแนวหนาไปหลังหรือไปทางดานขางได

1. ไมมีสำ�หรับรถกระเชาขากรรไกรรุน 1930ES
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การบริการของ JLG ®

Ground Support

ยกใหงานของคุณเปนสิง่ สำ�คัญเหนือสิง่ อืน่ ใด

เมือ่ กลาวถึงการบริการของ JLG® คุณคือผูท เ่ี ราใหความสำ�คัญทีส่ ดุ ทัง้ ผลกำ�ไร
ของคุณจนถึงประสิทธิภาพในการทำ�งานของคุณ เราใหบริการดานการฝกอบรม
อะไหล และการซอมบำ�รุงกับคุณตั้งแตวินาทีที่คุณซื้อ
ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท

คุณสามารถมั่นใจไดเลยวาเราทุมเทเต็มที่ในการใหบริการกับคุณ
เราเปนเสมือนทีมงานสนับสนุนแบบครบวงจรสวนตัวของคุณ
ชิ้นสวนอะไหล

การใชอะไหลแทจะชวยใหอุปกรณของคุณทำ�งานไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ เราใหบริการดานอุปกรณเสริม อุปกรณ
ตอเติม การปรับสภาพเครื่องใหม และอะไหลสำ�หรับ
อุปกรณของผูผลิตอื่นไดในที่เดียว — JLG
การฝกอบรม

ความเขาใจในอุปกรณของคุณอยางครบถวนจะชวยให
คุณทำ�งานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น คอรสการฝกอบรม
ของเรามีผูฝกอบรมที่ชวยใหคุณไดฝกปฏิบัติไดอยางพอเพียงตอการใชอุปกรณ
ศูนยบริการ

คุณจำ�เปนตองใชอุปกรณของคุณ ดังนั้น JLG จึงไดเติมเต็มในการตอบสนอง
ความตองการของคุณ ตั้งแตการซอมแซม การปรับสภาพใหม อะไหลภายใน
วันเดียว และอื่นๆ อีกมากมาย เราพรอมที่จะใหบริการคุณเสมอ
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