
TOUCAN SERIES
กระเช้าทำางานในท่ีสูง (aerial work platforms)
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ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า 
อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม  
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JLG ช่วยคุณรับมือกับการทำางานในพื้นที่คับแคบด้วยรถกระเช้า 

ส่วนบุคคลขนาดเล็ก Toucan Series 

JLG Toucan series มีความสามารถในการเข้าถึงได้ในหลาก

หลายสถานการณ์ ด้วยระยะยืดในแนวตั้งและแนวราบที่ไกลขึ้น 

ทำาให้คุณสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางต่างๆ ในพื้นที่ภายในและ

ภายนอกที่คับแคบ ซึ่งทำาให้ซีรี่ส์นี้เหมาะกับงานซ่อมบำารุง  

งานค้าปลีก และอุตสาหกรรมผลิตอาหารเป็นอย่างยิ่ง

JLG Toucan 12E และ 12E Plus เป็นรถรุ่นใหม่ในกลุ่มรถ

กระเช้าส่วนบุคคลขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าของ JLG ซึ่งมีสมรรถนะ 

ประสิทธิภาพ และความทนทานสูง 
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สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น:

• เทคโนโลยีเสายกแบบรถโฟล์คลิฟท์

สำาหรับงานหนักที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว

•  การออกแบบแขนปรับระดับที่ให้ทั้งการ

ยืดในแนวราบและการยืดข้าม

•  ระบบควบคุมแบบสัดส่วนสำาหรับการ

ควบคุมการแกว่ง การปรับระดับแขน 

การขับเคลื่อน และการยก

•  เสายกที่หมุนได ้345 องศา  

ให้ความสามารถในการจัด 

ตำาแหน่งที่ไม่มีใครทำาได้

• Toucan ทุกรุ่นมาพร้อม 

กับระบบวินิจฉัยในตัว

สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น    

Toucan series ช่วยให้คุณเข้าถึงบริเวณต่างๆ ได้มากขึ้น ด้วย

การออกแบบเสายกที่ทนทานและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ใช้

เวลาในการติดตั้งน้อยลง สามารถเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น รัศมีวง

เลี้ยวที่แคบทำาให้คล่องตัวในทางแคบและพื้นที่คับแคบ และยัง

สามารถซ่อมบำารุงได้ง่ายขึ้นด้วยการออกแบบที่ช่วยให้คุณเข้าถึง

ระบบการทำางานหลักได้อย่างรวดเร็ว

toUCaN™ series จาก JlG
แท่นทำางานในที่สูง
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ความคล่องตัวเพิ่มขึ้น    

The Toucan Series มีระดับความสูงในการทำางานที่หลากหลาย 

สามารถขึ้นได้ครั้งละสองคน และใช้งานได้ทั้งภายในและ

ภายนอก 

รถ Toucan ทุกรุ่นสามารถขับเคลื่อนได้ในขณะยกกระเช้าสูงสุด 

ทำาให้คุณมีความคล่องตัวในการทำางานมากขึ้น   

ความคล่องตัวเพิ่มขึ้น:

•  ระยะพ้นพื้น 10 ซม. ทำาให้สามารถทำางานบนพื้นผิวขรุขระและขึ้น

ทางชันเล็กน้อยได้

•  มุมจากล้อถึงกลางแชสซีสูงสุด 25% และมีความสามารถในการขึ้น

ทางชันซึ่งช่วยในการขนขึ้นและลงรถบรรทุก

•  สามารถขับเคลื่อนในขณะยกกระเช้าสูงสุดและหลบหลีกสิ่งกีดขวาง

ทั้งบนพื้นและในอากาศ 

•  ระบบป้องกันการตกหลุมแบบแพสซิฟ

•  การบังคับเลี้ยวอย่างนุ่มนวลและแม่นยำา และการขับเคลื่อนด้วย

ระบบไฟฟ้าที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วช่วยเพิ่มความปลอดภัยใน

การทำางาน

toUCaN™ series จาก JlG
แท่นทำางานในที่สูง
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เพิ่มประสิทธิผลการทำางาน:

• ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า กระแสสลับ ที่ให้กำาลังสูง

•  ชิ้นส่วนอะไหล่ของรถทุกรุ่นส่วนใหญ่สามารถใช้ร่วมกันได้

•  เติมแบตเตอรี่จากจุดกลาง

toUCaN™ series จาก JlG
แท่นทำางานในที่สูง

เพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน

เมื่อต้องการทำางานให้สำาเร็จ JLG Toucan Series คืออุปกรณ์

สำาคัญที่ควรมี ด้วยรอบการทำางานที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรมให้

คุณทำางานได้ยาวนานขึ้น และชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้ร่วมกันได้ของ

รถในซีรี่ส์เดียวกัน ช่วยให้ไม่ต้องซ่อมบำารุงบ่อยและลดความ 

ยุ่งยากในการจัดการรถทีละหลายๆ คัน และมอเตอร์ไฟฟ้า AC 

แบบไร้แปรงทำาให้ควบคุมความเร็วได้อย่างแม่นยำาและยังช่วยยืด

อายุมอเตอร์ ส่งผลให้ Toucan Series มีความทนทานมากขึ้น

ครบวงจร – ให้ทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทำางาน

Toucan 12E Plus มาพร้อมกับกระเช้าแบบหมุนได้
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คุณสมบัติหลัก
•  ขนาดกะทัดรัดสำาหรับเข้า

ถึงบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก

•  แขนปรับระดับที่สามารถ
ยืดในแนวราบและสามารถ
ยืดข้ามได ้

•  เสายกที่สามารถหมุนได ้
345 องศา มีความสามารถ
ในการจัดตำาแหน่งที่
ไร้ผู้ทัดเทียม

•  รับน้ำาหนักได้ 2 คนและ 
วัสดุอื่นๆ 

•  สามารถขับเข้าประตูและ
ทางแคบได้

•  สามารถหลบหลีกสิ่ง
กีดขวางทั้งบนพื้นและ 
ในอากาศ

แท่นทำางานในที่สูง 
ข้อมูลจำาเพาะ

toucan® series 
รถกระเช้าบูมตรง 8e 10e 12e 12e plus

ขนาด
A ระดับความสูงในการทำางาน 8.15 ม. 10.10 ม. 11.83 ม. 12.65 ม.

B x C ขนาดของแท่นยืน 0.90 x 0.85 ม. 0.90 x 0.70 ม. 1.05 x 0.70 ม. 1.05 x 0.70 ม.

D ระยะยืดแนวราบ 1.89 ม. 2.58 ม. 4.60 ม. 5.55 ม.

E ความสูงโดยรวมในขณะหดเก็บ 1.99 ม. 1.99 ม. 1.99 ม. 1.99 ม.

F ความยาวโดยรวม 2.09 ม. 2.82 ม. 3.65 ม. 3.65 ม.

G ความกวา้งโดยรวม 99 ซม. 99 ซม. 1.20 ม. 1.20 ม.

ความสามารถในการรับน้ำาหนักของแท่นยืน 200 กก. 200 กก. 200 กก. 200 กก.

น้ำาหนัก 2,120 กก. 2,990 กก. 4,300 กก. 4,900 กก.

แหล่งพลังงาน
24V  

185 แอมป - 
ชั่วโมง

24V  
240 แอมป - 

ชั่วโมง

48V
260 แอมป - 

ชั่วโมง

48V
260 แอมป - 

ชั่วโมง

รอบทำางานของปเตอร์ เฮอร์ด 75 รอบ 92 รอบ 80 รอบ 72 รอบ

ตัวเลือกท่ีเลือกเพ่ิมเติมได้

ทอ่ลมขนาด 8 มม. ถึงแท่นยืน • • • •

ไฟสำาหรับทำางานท่ีแท่นยืน (LED) • • • •

เดินสายไฟ AC ไปท่ีแท่นยืน • • • •

น้ำามันหล่อล่ืนฟู้ดเกรด • • • •

สีพิเศษ • • • •

แบตเตอร่ี AGM • - • •

แบตเตอร่ี GEL - • - -

• มี – ไม่มีี 



South East Asia Office

Oshkosh-JLG (S) Technology Equipment Pte Ltd.

29 Tuas Avenue 4, Singapore 639379

Phone: +65 6591 9030

Fax: +65 6591 9031

www.jlg.com

Oshkosh-JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd. 

Shanghai Branch

Pudong Kerry Parkside, Room 3705

1155 Fang Dian Road, Pudong, 

Shanghai 201204, China

DID: 800 819 0050

 400 613 0050 (Mobile)

www.jlg.com
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เจแอลจี ได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลทั้งหมดในเอกสารนี้เป็นเพียงการบ่งชี้เท่านั้น ตัวเลือกบางอย่างหรือมาตรฐานบาง
ประการของประเทศอาจทำาให้น้ำาหนักเพิ่มขึ้น และอาจมีการเปลี่ยนรายละเอียดบางอย่างเพื่อรองรับมาตรฐานของประเทศหรืออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม

เจแอลจี อินดัสทรี่ อิ้งค เปนผู้นำาในการออกแบบ
และผลิตอุปกรณรถกระเช้าและการให้บริการ
เสริมและอุปกรณเสริม 

เจแอลจี มีโรงงานผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา, 
ฝรั่งเศส, โรมาเนีย, จีนและเบลเยี่ยม ลูกค้าทั่วยุโรป
สแกนดิเนเวีแอฟริกาและตะวันออกกลาง และมี
พนักงานขายและพนักงานบริการที่คอยให้การบริการ 
อย่างเป็นเลิศ 

JLG is an Oshkosh Corporation company. 
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