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LRTRT_MATERIAL_0419

Os suportes para materiais grandes para tesouras LRT e RT da JLG® 
oferecem aos operadores uma maneira organizada para transportar 
materiais de tamanho considerável no local de trabalho.
Os materiais acondicionados e mantidos em ordem durante o dia de 
trabalho ajudam a reduzir riscos de tropeços, aumentam a segurança 
do operador e proporcionam produtividade.

Recursos e benefícios:
• Faixas de nylon duráveis mantêm o material no lugar
• O apoio dobrável aloja tubulações e aplicações com 

revestimentos
• Braços extensíveis para o carregamento de painéis largos 
• Os rodapés de plataforma fixos deslizam para permitir a 

extensão ou retração da plataforma com o dispositivo instalado
• Capacidade máxima de materiais de 390 kg (860 lb) (consulte 

o adesivo de capacidade ou o manual do operador para obter 
especificações detalhadas)

• Capacidade para 2 operadores trabalharem na plataforma ao 
usar a gaiola

ATENÇÃO
• O comprimento máximo do material transportado em suportes de tubulação não deve ultrapassar 6,10 m (20 pés).
•  A carga total, incluindo o suporte de tubos, os materiais, trabalhadores, ferramentas e equipamentos, não deve ultrapassar a capacidade nominal da plataforma  

(consulte o adesivo).

MODELOS PLATAFORMA DE 
EXTENSÃO ÚNICA

PLATAFORMA DE 
EXTENSÃO DUPLA

MEGADECK

330LRT

1001238484 1001231858
1001231858430LRT

530LRT
4394RT

NÃO APLICÁVEL
3394RT

Suporta os seguintes materiais:
• Tubulações gerais e equipamentos de  

supressão de incêndios
• Vigamento, acessórios e molduras
• Paredes de gesso (drywall)
• Madeira e barras de reforço
• Calhas e tubulações

Ideal para: 
Construção em geral •  Encanamentos • Supressão de incêndio • Trabalhos elétricos • Calhas e Tubulações


