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รถกระเช้าขากรรไกรไฟฟ้า

ข้อมูลจ�ำเพาะ

C. ความสูงโดยรวมเมื่อพับราวขึ้น
3369LE
9 ฟุต (2.74 ม.)
4069LE
9 ฟุต 2.5 นิว้ (2.81 ม.)

ความสูงโดยรวมเมื่อพับราวลง
3369LE
4069LE

D. ขนาดของแท่นยืน
E. แท่นยืนขยาย
F. ความกว้างโดยรวม
G. ความยาวโดยรวม
H. ระยะฐานล้อ
I. ระยะพ้นพื้น

6 ฟุต 5 นิ้ว (1.96 ม.)
6 ฟุต 7 นิ้ว (2.0 ม.)
65 x 115 นิ้ว (1.65 x 2.92 ม.)
3 ฟุต (91 ซม.)
5 ฟุต 9 นิ้ว (1.75 ม.)
10 ฟุต 2 นิ้ว (3.1 ม.)
7 ฟุต 6.5 นิ้ว (2.3 ม.)
8 ฟุต (20 ซม.)

ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของแท่นยืน
3369LE
1,000 ปอนด์ (454 กก.)
4069LE
800 ปอนด์ (362 กก.)
ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของแท่นยืนขยาย
250 ปอนด์ (113 กก.)
ระยะเวลาในการยกขึ้น/ ยกลง
3369LE
38/42 วินาที
4069LE
54/50 วินาที
ความสูงสูงสุดขณะขับเคลื่อน
3369LE
ความสูงสูงสุด
4069LE
30 ฟุต (9.14 ม.)
น้ำ�หนัก*
3369LE
9,760 ปอนด์ (4,427 กก.)
4069LE
10,560 ปอนด์ (4,790 กก.)
แรงแบกทานสูงสุดของดิน
3369LE
57 ปอนด์/นิ้ว2 (4.01 กก./ซม.2)
4069LE
61 ปอนด์/นิ้ว2 (4.29 กก./ซม2)
แชสซี
ความเร็วขับเคลื่อน–ยกขึ้น
0.4 ไมล์ต่อชั่วโมง (.64 กม.ต่อชั่วโมง)
ความเร็วขับเคลื่อน–ยกลง
3.0 ไมล์ต่อชั่วโมง (4.8 กม.ต่อชั่วโมง)
ความสามารถในการขึ้นทางชัน (2WD/4WD) 35%/45%
รัศมีวงเลี้ยว (วงใน)
90 นิ้ว (2.29 ม.)
รัศมีวงเลี้ยว (วงนอก)
186 นิ้ว (4.72 ม.)
ขนาด/ชนิดของยาง
ยางไร้รอยขนาด 240/55-17.5
เบรก
จานเบรกติดสปริงปล่อยด้วยไฮดรอลิก

ขนาด

A. ความสูงของแท่นยืน-ยกขึ้น
3369LE
33 ฟุต (10.06 ม.)
4069LE
40 ฟุต (12.19 ม.)

ความสูงของแท่นยืน-ยกลง
3369LE
5 ฟุต 6.5 นิ้ว (1.69 ม.)
4069LE
5 ฟุต 9 นิ้ว (1.75 ม.)
B. ความสูงของราวบนแท่นยืน
3 ฟุต 7.5 นิ้ว (1.10 ม.)

แหล่งพลังงาน
แบตเตอรี่
8 x 6V, 370 แอมป์-ชั่วโมง
เครื่องชาร์จ
เครื่องชาร์จอัตโนมัติ SCR 21 แอมป์
มอเตอร์ปั๊มไฟฟ้า
พันขดลวดแบบอนุกรม
มอเตอร์ขับเคลื่อน
ชันท์มอเตอร์ 5.5 แรงม้าสองตัว
ปั๊ม
ปั๊มโรตารี่แบบเฟืองเดี่ยว
ถังพักน้ำ�มันไฮดรอลิค
8.5 แกลลอน (32.18 ลิตร)
ชุดเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า (ตัวเลือกหลายพลังงาน)
ระบบเกียร์อัตโนมัติ
เครื่องยนต์คูโบต้าแอร์คูล 6 แรงม้า 45 แอมป์
ถังน้ำ�มันเชื้อเพลิง
4 แกลลอน (15.14 ลิตร)

Optional All-Wheel Drive Provides Superior
Performance On or Off Slab

การรับประกันแบบ “1 & 5”
ของ เจแอลจี

เจแอลจี อินดัสทรี่ อิงค์ รับรองผลิตภัณฑ์ด้วยการรับ
ประกันสินค้า “1 & 5” เราคุม้ ครองผลิตภัณฑ์ทงั้ หมดเป็น
ระยะเวลา 1 ปี และคุ้มครองส่วนประกอบโครงสร้างหลัก
เป็นระยะเวลา 5 ปี เนื่องจากมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลจ�ำเพาะและ/หรืออุปกรณ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า เครื่องจักรนี้มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือมากกว่า
กฎระเบียบของ OSHA ใน 29 CFR 1910.67, 29 CFR
1926.453, ANSI A92.6-2006 และมาตรฐาน CSA
ที่ CAN3-B354.4-02 ตามที่ได้ผลิตมาเพื่อการใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์

*ตัวเลือกบางอย่างหรือมาตรฐานของประเทศอาจทำ�ให้น้ำ�หนัก

เพิ่มขึ้น

Form No.: SS-LE-504-10M
Part No.: 3131502
R060706

JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533
Telephone 717-485-5161
Toll-free in US 877-JLG-LIFT
Fax 717-485-6417
www.jlg.com
An Oshkosh Truck Corporation
Company

