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hiệu suất cao hơn  
trong tầm với 
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JLG giúp bạn vượt lên trên thử thách của những không gian vận hành 

hẹp với Dòng Toucan các xe nâng trụ đứng nhỏ gọn. 

Dòng Toucan của JLG cung cấp khả năng tiếp cận tăng cường trong 

nhiều tình huống, với tầm với ngang và dọc lớn hơn để vận hành nâng 

lên, xung quanh và bên trên các vật cản trong những không gian trong 

nhà và ngoài trời chật hẹp. Điều này khiến cho dòng sản phẩm trở nên 

lí tưởng cho các phân đoạn ngành công nghiệp, bảo dưỡng, bán lẻ và 

sản xuất thực phẩm.

Toucan 12E và 12E Plus của JLG là những bổ sung mới nhất cho loạt xe 

nâng kiểu trụ đứng của JLG truyền động bằng điện mang lại hiệu quả 

hoạt động, hiệu suất và độ bền. 
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dÒng toucan™ cỦa JLg
Bệ ThANG NâNG Di ĐộNG

KhẢ nĂng tiẾP cẬn tỐt hƠn:

•  Công nghệ trụ kiểu xe nâng có hai ngàng giống cái nĩa công 

suất cao, đã được chứng minh

•  Cần trục khớp nối linh hoạt mang tới tầm vươn ngang và độ cao 

nâng lên và di chuyển bên trên

•  Điều khiển hoàn toàn tỉ lệ của cánh, cần trục, các chức năng 

nâng và truyền động

•  Trụ xoay 345 độ cho khả năng điều chỉnh vị trí chưa từng có

•  Tất cả các model Toucan đều có đặc điểm là một hệ thống 

chẩn đoán gắn trên máy.

Khả năng tiếp cận tốt hơn

Dòng Toucan cung cấp khả năng tiếp cận tốt hơn bằng nhiều cách.  

Một thiết kế trụ bền và đáp ứng nhanh yêu cầu ít thời gian hơn cho việc 

lắp đặt. Nó di chuyển dễ dàng hơn, với bán kính quay nhỏ vận động dễ 

dàng hơn trong những lối đi hẹp và các khoảng không hạn chế. Và nó 

bảo dưỡng dễ dàng hơn, với việc tiếp cận nhanh đến các thành phần hệ 

thống chính.
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Khả năng di động được cải tiến

Dòng Toucan hoạt động ở nhiều chiều cao làm việc khác nhau. Máy có thể 

chứa hai người cung cấp khả năng làm việc cả trong nhà và ngoài trời. 

Tất cả các Toucan có thể được truyền động ở chiều cao đầy đủ cho phép 

bạn nâng cao khả năng di động của mình. Bất cứ nhiệm vụ gì.   

KhẢ nĂng di động đƯỢc cẢi tiẾn:

•  Khoảng cách gầm xe 10 cm để đi qua được các ngưỡng cửa, những chỗ dốc và 

nghiêng nhỏ

•  25% góc vượt đỉnh dốc tối đa và khả năng vượt dốc để giúp chất tải và dỡ tải cho 

các xe tải và rơ-moóc

•  Công suất để truyền động ở chiều cao đầy đủ trong khi điều khiển xung quanh các 

vật cản trên mặt đất và trong không khí 

•  Bảo vệ ổ gà thụ động

•  Lái êm, chính xác và truyền động điện trực tiếp đáp ứng tăng cường độ an toàn 

tại chỗ

dÒng toucan™ cỦa JLg
Bệ ThANG NâNG Di ĐộNG
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nĂng suất đƯỢc cẢi thiện:

•  Truyền động điện trực tiếp AC mạnh mẽ

•  Mức độ tương đồng cao của các phụ tùng trong toàn bộ chuỗi sản phẩm 

•  Đổ ắc-quy tập trung

dÒng toucan™ cỦa JLg
Bệ ThANG NâNG Di ĐộNG

năng suất được cải thiện

Khi nói đến việc hoàn thành công việc, Dòng Toucan của JLG là một 

nguồn lực đáng tin cậy cần có. Chu kỳ làm việc dẫn đầu công nghệ giúp 

bạn làm việc được lâu hơn và sự tương đồng lớn của các phụ tùng trong 

toàn bộ phạm vi hoạt động cho phép các yêu cầu bảo dưỡng ít đòi hỏi 

khắt khe hơn và quản lý đội xe ít phức tạp hơn. Động cơ truyền động AC 

không chổi quét cho phép điều khiển tốc độ chính xác và cũng giúp kéo 

dài tuổi thọ của động cơ khiến cho Dòng Toucan trở thành một sản phẩm 

bền hơn.

Đó là một phương pháp tiếp cận toàn diện - cho bạn mọi thứ mà bạn cần 

để nâng cao năng suất.

Toucan 12E Plus và 12E Plus được trang bị lồng quay.
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Các Đặc điểm Chính
•  Kích thước nhỏ gọn cho phép tiếp 

cận đến những khu vực khó với tới.

•  Cần trục khớp nối linh hoạt mang tới 
tầm vươn ngang và độ cao nâng lên 
và di chuyển bên trên. 

•  Trụ xoay 345 độ cho khả năng điều 
chỉnh vị trí chưa từng có.

•  Tải trọng cho hai công nhân và vật tư.

•  Truyền động qua các ô cửa và xuống 
các lối đi hẹp.

•  Điều khiển xung quanh nhiều vật cản 
trên mặt đất và trong không khí.

Bệ thang nâng di động 
ThôNG số Kỹ ThUậT

dòng toucan® 
Xe nâng tự hành Kiểu trụ 8E 10E 12E 12E Plus

Kích thước

A Chiều cao Làm việc 8,15 m 10,10 m 11,83 m 12,65 m

B x C Kích thước bệ 0,90 x 0,85 m 0,90 x 0,70 m 1,05 x 0,70 m 1,05 x 0,70 m

D   Tầm với Ngang 1,89 m 2,58 m 4,60 m 5,55 m

E Chiều cao tổng thể Khi Xếp gọn 1,99 m 1,99 m 1,99 m 1,99 m

F Chiều dài tổng thể 2,09 m 2,82 m 3,65 m 3,65 m

G   Chiều rộng tổng thể 99 cm 99 cm 1,20 m 1,20 m

Tải trọng bệ 200 Kg 200 Kg 200 Kg 200 Kg

Trọng lượng 2.120 Kg 2.990 Kg 4.300 Kg 4.900 Kg

Nguồn Điện 24V  
185 amp-giờ

24V 
240 amp-giờ

48V
260 amp-giờ

48V
260 amp-giờ

Các chu kỳ Peter Hird 75 cycles 92 cycles 80 cycles 74 cycles

Các Tùy chọn Sẵn có

8 mm ống dẫn khí tới bệ • • • •
Đèn làm việc bệ (LED) • • • •
Cáp nguồn AC đến bệ • • • •
Chất bôi trơn an toàn cho thực phẩm • • • •
Màu đặc biệt • • • •
Ắc-quy AGM • - • •
Ắc-quy GEL - • - -

• Có sẵn - Không có sẵn 
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JLG đang tiếp tục nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và giữ quyền tiến hành điều chỉnh mà không cần báo trước. Tất cả các dữ liệu trong tài liệu này mang tính biểu thị. Những tùy chọn hoặc tiêu chuẩn quốc gia nhất định sẽ tăng trọng lượng máy. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi  

để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia hoặc bổ sung thêm thiết bị tùy chọn.

Tập đoàn JLG Industries là một nhà sản xuất và thiết kế 
hàng đầu các thiết bị tiếp cận cùng với phụ tùng và dịch 
vụ bổ sung. 

JLG có các cơ sở sản xuất tại Mỹ, Pháp, Romania, Trung Quốc và Bỉ. 

Các khách hàng trên khắp châu âu, scandianvia, châu Phi và 

Trung Đông được hưởng lợi từ một mạng lưới bán hàng và vận 

hành bảo dưỡng tận tụy được thiết kế để mang đến những hỗ trợ 

ở mức cao nhất. 

JLG là một công ty Tập đoàn Oshkosh. 


