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kinerja lebih tinggi  
yang terjangkau.  
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JLG membantu Anda mengatasi tantangan ruang 

pengoperasian yang sempit dengan Toucan Series,  

mast lift vertikal yang ringkas. 

Seri Toucan JLG memberikan peningkatan daya akses 

yang dalam berbagai situasi, dengan jangkauan vertikal 

serta horizontal yang lebih besar untuk beroperasi 

di bagian atas, di sekeliling dan melalui rintangan di 

dalam maupun di luar ruangan yang terbatas. Hal ini 

membuat peralatan seri ini ideal untuk segmen industri, 

pemeliharaan, ritel dan produsen makanan pada saat ini.

Toucan 12E dan 12E Plus JLG merupakan penambahan 

terbaru pada rangkaian mast lift vertikal JLG bertenaga 

listrik yang memberikan kinerja, efisiensi dan daya tahan. 
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toucAn™ series dAri JlG
AERIAL wORk PLATfORmS

dAYA Akses leBiH BesAr:

•  Teknologi tiang gaya forklift heavy-duty yang 

sudah terbukti

•  Articulating jib yang serbaguna memberikan 

jangkauan horizontal dan ketinggian

•  kontrol proporsional sepenuhnya untuk fungsi 

jib, gerakan dan pengangkatan

•  Tiang berputar 345 derajat, kapabilitas 

pemosisian yang tak tertandingi

•  Semua model Toucan 

memiliki sistem  

diagnostik terpasang.

daya akses lebih besar.    

Seri Toucan memberikan akses lebih besar dalam begitu 

banyak cara. Sangat responsif dan rancangan tiang tahan 

lama, hanya perlu sedikit waktu untuk menyiapkannya. 

Bergerak lebih mudah dengan radius putaran yang sempit, 

yang lebih mudah bermanuver di lorong sempit dan 

ruangan terbatas. Lebih mudah diservis, dengan akses 

cepat ke komponen sistem utama.
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peningkatan mobilitas.    

Seri Toucan tersedia dalam beragam ketinggian kerja. 

menampung dua orang dengan kapabilitas di dalam - dan 

di luar ruangan. 

Semua seri Toucan dapat digerakkan pada ketinggian 

penuh sehingga dapat meningkatkan mobilitas Anda. Apa 

pun tugasnya.   

peninGkAtAn moBilitAs:

•  10 cm jarak bebas ke tanah untuk melintas di atas ambang 

batas, lereng kecil dan landai

•  kemampuan menaklukkan sudut maks. 25% dan tanjakan untuk 

membantu memuat dan menurunkan truk serta trailer

•  kapasitas untuk bergerak pada ketinggian penuh saat menavigasi 

sekitar rintangan di darat dan di udara 

•  Perlindungan lubang jalan pasif

•  Pengemudian yang mulus dan akurat serta gerakan listrik 

langsung yang responsif meningkatkan keselamatan di lokasi

toucAn™ series dAri JlG
AERIAL wORk PLATfORmS
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peninGkAtAn produktivitAs:

•  Penggerak listrik langsung AC yang kuat

•  kesamaan komponen yang lebih tinggi dalam seluruh seri 

•  Pengisian baterai yang terpusat

toucAn™ series dAri JlG
PLATfORm kERJA UDARA

peningkatan produktivitas

Dalam hal penyelesaian pekerjaan, Toucan Series JLG 

merupakan sumber daya andal yang patut dimiliki. Siklus 

tugas terkemuka di industri, mempertahankan Anda di 

tempat kerja lebih lama, dan kesamaan komponen dalam 

seluruh seri tidak begitu menuntut keperluan servis dan 

pengelolaan armada yang tidak rumit. motor penggerak  

AC tanpa sikat memungkinkan kendali kecepatan yang 

tepat, dan juga membantu memperpanjang masa pakai 

motor, membuat Toucan Series sebagai produk yang lebih 

tahan lama.

Ini adalah pendekatan komprehensif – memberi Anda 

segala yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas.

Toucan 12E dan 12E Plus dilengkapi dengan rotasi keranjang.
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Fitur Utama
•  Dimensi ringkas untuk 

mengakses area yang sulit 
dijangkau.

•  Articulating jib yang 
serbaguna memberikan 
jangkauan horizontal dan 
ketinggian. 

•  Tiang berputar 345 derajat, 
kapabilitas pemosisian 
yang tak tertandingi.

•  Kapasitas untuk dua 
pekerja dan peralatan.

•  Bergerak melintasi pintu 
dan menuruni lorong 
sempit.

•  Menavigasi di sekitar 
beberapa rintangan di 
darat dan di udara.

AeriAl work plAtforms 
SPESIfIkASI

toucan® series 
mast-style Boom lifts  
(Boom lift Gaya tiang) 

8e 10e 12e 12e plus

Dimensi

A.Ketinggian Kerja 8,15 m 10,10 m 11,83 m 12,65 m

B x C Ukuran Platform 0,90 m x 0,85 m 0,90 m x 0,70 m 1,05 m x 0,70 m 1,05 m x 0,70 m

D Jangkauan Horizontal 1,89 m 2,58 m 4,60 m 5,55 m

E Ketinggian Pemuatan Keseluruhan 1,99 m 1,99 m 1,99 m 1,99 m

F. Panjang Keseluruhan 2,09 m 2,82 m 3,65 m 3,65 m

G   Lebar Keseluruhan 99 cm 99 cm 1,20 m 1,20 m

Kapasitas platform 200 Kg 200 Kg 200 Kg 200 Kg

Berat 2.120 Kg 2.990 Kg 4.300 Kg 4.900 Kg

Sumber Daya Listrik 24V  
185 amp-hr

24V  
240 amp-hr

48V
260 amp-hr

48V
260 amp-hr

Siklus Peter Hird 75 cycles 92 cycles 80 cycles 72 cycles

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 • • • •

Baterai AGM • - • •

Baterai GEL - • - -

• Tersedia - Tidak Tersedia 
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JLG terus-menerus melakukan riset dan mengembangkan produk serta berhak melakukan modifikasi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Semua data dalam dokumen ini hanya bersifat petunjuk. Opsi atau standar negara tertentu akan 

meningkatkan beratnya. Spesifikasi dapat berubah untuk memenuhi standar negara atau dengan penambahan perlengkapan opsional.

JLG Industries, Inc. adalah perancang dan 
produsen perlengkapan akses dan layanan serta 
alat tambahan yang terkemuka. 

JLG memiliki fasilitas manufaktur di Amerika Serikat, 

Prancis, Rumania, China dan Belgia. Para pelanggan 

di seluruh Eropa, Skandinavia, Afrika dan Timur 

Tengah memperoleh manfaat dari jaringan operasi 

penjualan dan layanan khusus untuk memberikan 

dukungan tingkat tertinggi. 

JLG adalah perusahaan Oshkosh Corporation. 


