เครื่องยนตขับเคลื่อน

กระเชาทำ�งานในทีส่ งู

(Aerial Work
Platforms)

อุปกรณที่เพิ่มประสิทธิภาพ
การทำ�งานของคุณ
การทำ�งานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จำ�เปนตองมีอุปกรณที่
สามารถรับมือกับงานของคุณได ซึ่ง JLG เปนคำ�ตอบของคุณ
ในการทำ�ใหคุณสรางผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ดวย
รถกระเชาบูมตรงเครื่องยนตขับเคลื่อนสามารถพาคุณไปไดสูงขึ้น
และไกลขึ้น และรถกระเชาขากรรไกรที่รองรับคนและอุปกรณตางๆ
ไดมากขึ้น
ไมวาคุณจะตองรับมือกับพื้นผิวการทำ�งานเชนไร รถกระเชาบูม
และรถกระเชาขากรรไกรของ JLG® ใหประสิทธิภาพที่วางใจได
รถกระเชาบูมตรงของเราใหระยะเอื้อมที่กวางกวา มีความสามารถ
ในการรับน้ำ�หนักสองระดับ และยืดไดสูง สวนรถกระเชาขากรรไกร
เครื่องยนตขับเคลื่อนของเรามีความสามารถในการรับมือกับพื้นผิว
ขรุขระและความสามารถในการขึน้ ทางชันทีเ่ หนือชัน้ และรถกระเชา
บูมตรงและรถกระเชาขากรรไกร JLG สามารถรับน้ำ�หนักไดสูง
บวกกับ Workstation in the Sky®
ชวยเสริมประสิทธิภาพในการทำ�งานของคุณ

1

Model 260MRT

รถกระเชาขากรรไกรขนาดเล็กสำ�หรับพื้นผิวขรุขระ

ออกแบบใหแคบ
และคลองตัว
ดวยระบบขับเคลื่อนสี่ลอมาตรฐาน ยางชนิดมี
ดอกยางที่ทนทาน และความสามารถในการขึ้น
ทางชัน 35% คุณสามารถทำ�งานไดทั้งบนพื้น
เรียบและขรุขระ และดวยแชสซีแคบขนาด 69
นิ้ว (1.75 ม.) คุณสามารถเขาถึงบริเวณที่เขา
ถึงไดยาก บวกกับแทนยืนขนาดใหญที่มีแทน
ยืนขยายออกไดขนาด 4 ฟุต ที่ใหคุณมีพื้นที่
ทำ�งานอยางกวางขวาง อีกทั้งการวางสายไฟ
ระบบควบคุมที่เรียบงายพรอมกับระบบวินิจฉัย
ที่ชวยใหการซอมบำ�รุงงายขึ้น

Model 260MRT

ขอไดเปรียบ
■
■

■

2

แชสซีขนาด 69 นิ้ว สำ�หรับที่แคบ
ระบบขับเคลื่อนสี่ลอเปนอุปกรณมาตรฐานและ
ความสามารถในการขึ้นทางชัน 35%
พื้นที่แทนยืนที่กวางขวางขึ้น และรับน้ำ�หนักไดถึง
1,250 ปอนด

■

ขากรรไกรที่ออกแบบมาใหมั่นคงยิ่งขึ้น

■

ซอมบำ�รุงงายดวยระบบวินิจฉัย

RT Series

รถกระเชาขากรรไกรสำ�หรับพื้นผิวขรุขระ

รับน้ำ�หนักไดมากขึ้น
และแทนยืนทีใ่ หญขน้ึ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งาน
ของคุณ ดวยความสามารถที่
หลากหลาย ทั้งความสามารถ
ในการรับน้ำ�หนักที่สูงขึ้น แทนยืน
ที่ใหญขึ้น ใช RT Series เมื่อคุณ
ตองการจะจบงานตรงกำ�หนดเวลา
และประหยัดงบประมาณ
ดวยแทนยืน MegaDeck® ที่ให
คุณรับคนและสิ่งของไดมากขึ้นเพื่อ
ประสิทธิภาพในการทำ�งาน โดยเฉพาะเมื่อ
ติดตั้งแผนยิปซั่มหรือวัสดุผนังอื่น

RT Series

จัดเตรียมไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ดวยระบบแมแรงตั้งระดับดวยการกดปุมเพียง
แคครั้งเดียว ดวยเวลาตั้งระดับเพียง 15 ถึง 30
วินาที ลดเวลาการจัดเตรียมถึง 100% เมื่อ
เทียบกับรถกระเชาขากรรไกรอื่นๆ

แมแรงปรับระดับ

รับมือกับพื้นผิวขรุขระ
อยางงายดายดวยการ
กดปุมเพียงครั้งเดียว
ระบบจะตั้งระดับโดย
อัตโนมัติ และปรับไดถึง
5 องศา สำ�หรับดานขาง
และ 4 องศาทางดาน
หนาและหลัง

RT Series

ขอไดเปรียบ
■
■

รับน้ำ�หนักไดถึง 2,250 ปอนด เพื่อรับน้ำ�หนักคนและวัสดุไดมากขึ้น
แทนยืน MegaDeck พรอมตัวเลือกแทนยืนขยาย สามารถใหพื้นที่
ทำ�งานคุณมากกวา 145 ตารางฟุต (13.5 ม.)

■

ความสามารถในการขึ้นทางชัน 45%

■

ความสูงของแทนยืน 33 ฟุต (10.6 ม.) และ 43 ฟุต (13.11 ม.)

■

ตั้งระดับไดเร็วขึ้นดวยตัวเลือกแมแรงปรับระดับดวยการกดเพียงครั้งเดียว

■

ระบบขับเคลื่อนสี่ลอดวยแรงดันของเหลวใหความคลองตัวบนพื้นผิวขรุขระ
ที่เหนือชั้น

3

450 Series and Model 340AJ

รถกระเชาบูมศอก

ไปไดไกลขึ้นดวย
ระยะเอื้อมที่กวางกวา
เมื่อคุณตองทำ�งานในพื้นที่ที่เขาถึงยากหรือที่คับแคบ 450 Series
สามารถชวยคุณได ดวยระยะเอื้อมที่ไกลขึ้นทั้งในรุนที่มีแขนกระเชาและ
ไมมีแขนกระเชา คุณสามารถเอื้อมไดไกลขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำ�งานของคุณ และดวยระบบควบคุม ADE® (Advanced Design
Electronics) ที่ชวยเสริมประสิทธิภาพและงายตอการซอมบำ�รุง
อีกทั้งระบบควบคุมที่คลายกับรถกระเชาเครื่องยนตขับเคลื่อนของ JLG®
รุนอื่นๆ หมายความวาคุณจะใชเวลาในการฝึกอบรมนอยลงและมีเวลาใน
การทำ�งานมากขึ้น
การเขาถึงไดมากขึ้น
ดวยอุปกรณแขนปรับระดับมาตรฐานที่ยืดไดไกลถึง 19 ฟุต
สำ�หรับรุน 340AJ และมากกวา 24 ฟุต
สำ�หรับรุน 450AJ ชวยใหคุณไปในที่ที่เขา
ถึงไดยาก

รถกระเชาบูมศอก
ขอไดเปรียบ
■
■

■

■
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450 Series

มีระยะเอื้อมที่กวางขึ้นสำ�หรับรุนที่มีแขนกระเชาและไมมีแขนกระเชา
แขนปรับระดับของรุน 340AJ และ 450AJ ใหคุณสามารถเขาถึงได
แมที่คับแคบ
เพิ่มความสามารถในการขับเคลื่อนบนพื้นผิวขรุขระดวยความสามารถในการ
ขึ้นทางชัน 45%
ประหยัดน้ำ�มันมากขึ้นเพื่อลดตนทุนและเพิ่มเวลาการทำ�งานใหคุณ

600 Series

รถกระเชาบูมศอก

รุนที่มีแขนกระเชา
จะเพิ่มการปรับขึ้น
อีก 70 องศา และการ
ปรับลงถึง 60 องศา

ประสิทธิภาพสูง
ในระดับ 60 ฟุต
รถกระเชาบูมศอกรุน 600 Series มีตัวเลือกแชสซีแคบสำ�หรับการ
ทำ�งานในที่คับแคบ และมีระยะเอื้อมที่กวางที่สุดในอุตสาหกรรม —
ความสูง 26 ฟุต 7 นิ้ว (8.1 ม.) และระยะยืดในแนวราบ 39 ฟุต 9 นิ้ว
(12.12 ม.) อีกทั้งแทนยืนที่ยืดไดถึง 60 ฟุต และมีความสามารถในการ
รับน้ำ�หนักสองระดับที่ 500 ปอนด และ 1,000 ปอนด คุณมีทั้งความ
แข็งแกรงและความสามารถในการรับน้ำ�หนักที่สามารถรับมือกับงาน
อะไรก็ได
ความคลองตัวสูง
มาพรอมกับเพลาลอชนิดสายและตัวเลือกขับเคลื่อนสี่ลอใหคุณขับเคลื่อน
ไดอยางคลองตัวบนพื้นผิวขรุขระ และตัวเลือกระบบบังคับเลี้ยวสี่ลอกับ
สวิทชสามตำ�แหนงเพื่อความคลองตัวในที่แคบ การออกแบบระบบ
ควบคุมแทนยืนแบบใหมที่ควบคุมไดอยางนุมนวลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำ�งาน
มีตัวเลือกขับเคลื่อนสี่ลอ
และมีเพลาลอชนิดสาย
เปนอุปกรณมาตรฐาน
เพือ่ รับมือกับพืน้ ผิวขรุขระ

บูมศอก 6 0 0
ขอไดเปรียบ

Series

■

มีระยะเอื้อมที่กวางที่สุด ดวยความสูงถึง 26 ฟุต และระยะยืดในแนวราบถึง 39 ฟุต

■

รับน้ำ�หนักไดมากถึง 1,000 ปอนด

■

รุนแขนบูมศอกทำ�ใหสามารถเขาถึงบริเวณที่ยากจะเขาถึงไดมากขึ้น

■

ตัวเลือกแชสซีกวาง 7 ฟุต สำ�หรับที่แคบ

■

ความคลองตัวในการขับเคลื่อนสูงดวยเพลาลอชนิดสายเปนอุปกรณมาตรฐาน และ
ตัวเลือกระบบขับเคลื่อน 4 ลอ
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M o d e l 74 0A J

รถกระเชาบูมศอก

ยกระดับมาตรฐาน
ในดานความ
ปลอดภัยในการซอม
บำ�รุงอากาศยาน
รุน 740AJ เหมาะสำ�หรับการซอมบำ�รุง
เครื่องบินทุกขนาด โดยมีความสูง 74 ฟุต
(22.6 ม.) และมากกวา 51 ฟุต (15 ม.) ของ
ระยะยืดในแนวราบ และมีอุปกรณรักษาความ
ปลอดภัยที่คุณจำ�เปนตองมีในเวลาทำ�การซอม
บำ�รุง เชน ราวกันตกที่แทนยืนที่ใหคุณ
สามารถเคลื่อนไหว 270 องศารอบๆ แทนยืน
ภายในรัศมี 6 ฟุต โดยไดรับการปองกันการตก

รุน 740AJ สามารถเขาถึงบริเวณภายนอกของ
อากาศยานในปจจุบัน แมแต A380 และ C5B
ของการทหาร
ตัวเลือกเพิ่มเติมระบบสัมผัสที่นุมนวล (Soft
Touch System) ลดความเสี่ยงในการกระทบ
และสรางความเสียหายในขณะบำ�รุงรักษา
อากาศยาน ซึ่งแพคเกจนี้จะมีราวหุมดวย
แผนกันกระแทกรอบๆ กระเชาแทนยืน และ
หากกระเชาเขาใกลพื้นผิวของอากาศยาน
มากเกินไปจะมีสัญญาณเตือนและหยุดการ
เคลื่อนไหวของแทนยืน

บูมศอก M o d e l
ขอไดเปรียบ
■

■

■

■
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740AJ

แขนปรับระดับชวยในการเคลื่อนไหวอยางแมนยำ�
และชวยใหเขาถึงบริเวณภายนอกทุกจุดของ
อากาศยานทุกชนิด
สามารถใชงานทั้งในบริเวณควบคุมและไมควบคุม
เนื่องจากสามารถรับแรงลมความเร็วคงที่ไดถึง 80
ไมลตอชั่วโมงและลมกรรโชกที่ 90 ไมลตอชั่วโมง
ตัวเลือกเครื่องอัดลมบนรถทำ�ใหสามารถใชอุปกรณ
ลมได
มีราวกันตกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำ�การ
ซอมบำ�รุงเมื่อแทนออกไปดานนอกแทนยืน

800 Series

รถกระเชาบูมศอก

พัฒนาประสิทธิภาพ
— ตั้งแตรากฐาน
ดวยบูมแบบพิเศษของเรา QuikStik®
สามารถพาคุณขึ้นไปไดสูงถึง 80 ฟุต
(24.38 ม.) ภายในเวลาไมถึง 50 วินาที
ในรุน 800 Series มีทุกสิ่งที่คุณตองการ
ในการรับมือกับการทำ�งานทั้งบนพื้นที่เรียบ
และบนพื้นผิวขรุขระ มีทั้งความแข็งแกรง
และความสามารถในการใชงานที่หลากหลาย
เพิ่มระยะยืดไดไกลขึ้นและ
ประสิทธิภาพการทำ�งานที่สูงขึ้น
ดวยระยะเอื้อมที่กวางที่สุดในอุตสาหกรรม
ที่ความสูง 32 ฟุต (9.75 ม.) และระยะยืดใน
แนวราบ 51 ฟุต (15.54 ม.) ที่ชวยคุณรับมือ
กับทุกอุปสรรคทุกรูปแบบ และพิชิตพื้นผิว
ขรุขระดวยระบบขับเคลื่อนที่ดีขึ้นจากเพลาลอ
ชนิดสาย และความสามารถในการขึน้ ทีช่ นั 45%

บูมศอก 8 0 0
ขอไดเปรียบ
■

■

เหนือกวาดวยการเอื้อมไดไกลกวา — ยกขึ้น
เหนือหัวไดถึง 32 ฟุต (9.75 ม.) และยืดใน
แนวราบไดไกลถึง 51 ฟุต (15.54 ม.)
Exclusive Workstation

และอุปกรณเสริม

■

■

■

Series

ใน Sky® options

ถาดเครื่องยนตแบบชักออกทำ�ใหการดูแลรักษา
เครื่องยนตเปนไปไดงายและเร็วขึ้น
ระบบ Advanced Design Electronics
(Control ADE®) ชวยใหทำ�งานไดนิ่มนวลขึ้น
ประหยัดน้ำ�มัน และลดมลพิษ
ความสามารถในการขึ้นทางชัน 45% และ
เพลาลอชนิดสาย เพื่อการขับเคลื่อนที่ดีขึ้น
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400 Series

รถกระเชาบูมตรง

สูงสุดเหนือระดับดวยความเร็ว
ในการยกและการขับเคลื่อน
พบประสบการณทำ�งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดดวย 400 Series
คุณสามารถทำ�งานไดอยางมีประสิทธิภาพภายในเวลาอันรวดเร็วดวย
ความเร็วในการยกและขับเคลื่อนที่สูงสุดในรถรุนเดียวกัน และยืด
ไดมากถึง 3.5 ฟุต (1.07 ม.) ปรับแตงฟงกชั่นความเร็วของคุณดวย
ระบบควบคุม ADE® และดวยตัวเลือกลอกึ่งตีนตะขาบ ที่สามารถ
รับมือกับพื้นผิวขรุขระดวยระบบไอเดลอรลอย เพิ่มความความ
คลองตัวในการขับเคลื่อน
อยูในการควบคุม
สามารถตั้งปุมควบคุมตามความตองการของลูกคา ทำ�ให
สามารถควบคุมแทนยืนโดยมีปุมและสวิทชนอยลง และ
ใชเวลาเรียนรู การใชงานนอยลง และดวยระบบ
ควบคุม ADE® ที่ชวยใหดูแลรักษาไดงายขึ้น
และถาดเครื่องยนตแบบชักออกชวยให
ซอมบำ�รุงไดงาย และสำ�หรับงานที่ตอง
มีการเชื่อม เลือกรุนที่มาพรอมกับ
ระบบการเชื่อม Miller®

บูมตรง 4 0 0
ขอไดเปรียบ

Series

■

เอื้อมไดไกลกวารถในรุนเดียวกันถึง 3.5 ฟุต (1.07 ม.)

■

สามารถการขับเคลื่อนบนพื้นผิวขรุขระไดดีขึ้น ดวยความสามารถในการขึ้นทางชัน 45%

■

ระบบควบคุม ADE® ใหลูกคาสามารถตั้งคาการทำ�งาน ความเร็ว และตัวเลือกอื่นๆ ได

■

แพคเกจขับเคลื่อนสี่ลอและเพลาลอชนิดสาย

■
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ความสามารถในการรับน้ำ�หนักมากกวา 100% (500 ปอนด แบบไมจำ�กัด) เหนือกวา
รถในรุนใกลเคียงกัน

บูมศอก 6 ฟุต ทำ�ใหคุณ
เขาถึงไดทุกที่ที่คุณตองการ

600 Series

รถกระเชาบูมตรง

พิชิตทั้งความสูง
และพื้นผิวขรุขระ
ดวยประสิทธิภาพและความ
ทนทานและทรงพลังของรุน
600 Series คุณสามารถรับมือ
กับทุกโจทยในไซตงานของคุณ
JLG® รุน 600 Series มีแทน
ยืนที่รับน้ำ�หนักไดถึง 1,000
ปอนด (454 กก.) และมีระยะ
เอื้อมที่กวางที่สุดเพื่อความ
คลองตัวดวยเพลาลอชนิดสาย
และความสามารถในการขึน้ ทางชัน
ที่สามารถรับมือกับทั้งโคลน
ทราย หรือสภาพพื้นผิวขรุขระได
อีกทั้งยังมีแขนปรับระดับเพื่อ
เคลื่อนไหวไดมากขึ้น และถาด
เครื่องยนตแบบชักออกเพื่อ
ความงายดายในการเขาถึงจุดที่
ตองซอมบำ�รุง และการทำ�งาน
รุน 600 Crawler
Series มาพรอม
ของเครื่องที่ลื่นไหลมากขึ้น

กับตีนตะขาบเหล็ก

สำ�หรับทุกรุน
จัดการกับงานที่หนัก
และทาทาย
เมื่อคุณตองการสุดยอดความ
สามารถในการขับเคลื่อนบนพื้นผิวขรุขระ
600 Crawler Series สามารถตอบโจทยคณ
ุ ได
ดวยชวงลางที่รับน้ำ�หนักไดถึง 1,000 ปอนด
(454 กก.) และสามารถขับเคลื่อนบนพื้นผิว
นุมไดดีขึ้น บวกกับรัศมีวงเลี้ยวศูนยองศา
ทำ�ใหมีความคลองตัวสูงสุด

บูมตรง 6 0 0
ขอไดเปรียบ
■

■
■

■

Series

เพิ่มประสิทธิภาพการยืดในแนวราบ
ไดมากกวา 56 ฟุต
แขนปรับระดับที่สามารถเคลื่อนไหวไดมากขึ้น
แทนยืนที่ดีที่สุดในขณะนี้ ซึ่งรับน้ำ�หนักไดถึง
1,000 ปอนด (454 กก.)
เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนดวยเพลาลอ
ชนิดสายและความสามารถในการขึ้นทางชัน 45%
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800 Series

รถกระเชาบูมตรง

ควบคุมดวยความ
มั่นใจ, ไปไดไกลกวา
ใชเวลาของคุณกับการทำ�งาน ดวยความ
สามารถยกจากพื้นถึง 80 ฟุต ดวยระยะเวลา
ไมถึง 67 วินาที — นั่นทำ�ใหเหนือกวารถใน
รุนเดียวกันถึง 40% เครื่องจักรขนาด
80 ฟุตเหลานี้อัดแนนไปดวย
ประสิทธิภาพ ดวยระยะยืดใน
แนวราบ 75 ฟุต (22.86 ม.) และ
แทนยืนที่ความสามารถในการรับ
น้ำ�หนักสองระดับถึง 1,000 ปอนด
(454 กก.) และแชสซีแคบที่ใหคุณ
เขาถึงที่แคบ และตัวเลือกแขนปนจั่น
ปรับระดับ 6 ฟุต (1.83 ม.) ที่ใหคุณ
เขาถึงพื้นที่ไดมากขึ้น
การควบคุมระดับสูง
ดวยระบบการควบคุมที่เหมือนกันสำ�หรับรถ
กระเชาบูมของ JLG® คุณจะพบวาการใชงาน
รถกระเชาบูมของคุณเปนเรื่องงายๆ ระบบ
ควบคุม Advanced Design Electronics
(Control ADE®) ที่ชวยใหเครื่องทำ�งาน
อยางนุมนวล ประหยัดน้ำ�มันและลดมลพิษ

บูมตรง 8 0 0
ขอไดเปรียบ
■

■
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Series

ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของแทนยืน 2 ระดับ
รับน้ำ�หนักไดถึง 1,000 ปอนด (454 กก.)
เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนดวยเพลาลอชนิดสาย
และความสามารถในการขึ้นทางชัน 45%

■

โครงแคบที่สามารถเตรียมอุปกรณไดอยางรวดเร็ว

■

ความเร็วของบูมที่เร็วขึ้น

ระบบควบคุม ADE

®

ระบบ Advanced Design Electronics (Control ADE)
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งานและชวยลดตนทุนในการปฏิบัติงาน
■

การยก/การแกวง

คันโยกควบคุมที่
สามารถยกและแกวง
ไดในเวลาเดียวกัน

ควบคุม
การขับเคลื่อน

งายตอการขับขี่ —
คันโยกควบคุมที่ผสม
การควบคุมดวยนิ้วมือ

แผงควบคุม
ภาคพื้น

ยึดบนแทนหมุน และมี
สัญลักษณการทำ�งาน
อยูที่แผงควบคุมเพื่อ
เปนแนวทางในการ
ใชงาน

■

■

■

■

ม ีสวนประกอบที่เหมือนกัน — ระบบควบคุม ADE เปนอุปกรณ
มาตรฐานสำ�หรับรถกระเชาบูมเครื่องยนตขับเคลื่อนทุกรุน
ม ีประสิทธิภาพการทำ�งานสูงขึ้น — การทำ�งานของเครื่องที่ลื่นไหล
ทำ�ใหประหยัดน้ำ�มันและลดมลพิษ
ว างใจไดมากขึ้น — ลดจำ�นวนสายไดและขอตอใหนอยลง
กวาเดิมมาก
ซ อมบำ�รุงไดงายขึ้น — ความสามารถในการตรวจสอบตนเอง
ทำ�ใหลดเวลาในการวินิจฉัยปญหา และชวยระบุปญหาที่อาจเกิดขึ้นได
เ พิ่มประสิทธิภาพการทำ�งาน — ลูกคาสามารถตั้งคาการทำ�งาน
ความเร็ว และตัวเลือกอื่นๆ ตามความตองการของลูกคา
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Boom Lift

อุปกรณเสริม

อุปกรณเสริม

Workstation in
the Sky
®

เปลี่ยนแทนยืนในอากาศเครื่องยนตขับเคลื่อน
ใหเปนเครื่องมือทำ�งานดวยอุปกรณเสริม
Workstation in the Sky® ซึ่งชุดอุปกรณนี้
ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำ�งานของคุณ และประหยัดเนื้อที่บนแทนยืน
และปรับปรุงสภาพการทำ�งาน การเพิม่ เครือ่ งมือ
เหลานี้ไปในรถของคุณจะชวยใหคุณเขาถึง
พื้นที่ไดมากขึ้นและลดความระเกะระกะใน
สถานที่ทำ�งาน และพบกับเสียง มลพิษ และ
การกินน้ำ�มันที่นอยลง โดยการใชแหลง
พลังงานเพียงแหลงเดียว

แพคเกจ

SkyPower ®

รถที่ติดตั้งระบบ
SkyPower

จะไดเครื่องกำ�เนิด
ไฟฟาตอเนื่องขนาด
7,500 วัตต กับสายไฟ
และทอลม/น้ำ� ในราง
พลังงาน นอกจากนั้นยังมีระบบไฟฟา
110-AC และ 220-AC กับไฟ 3 เฟสสำ�หรับใชงาน
อุปกรณเสริมและเครื่องมืออื่นๆ เมื่อทำ�งานบน
กระเชา

แพคเกจ

Nite Bright®

ชุดอุปกรณเสริมนี้มีไฟ
วัตตสำ�หรับสองแสง
ไปยังพื้นที่ทำ�งานและบริเวณ
รอบๆ แชสซีเพื่อการมองเห็นที่
ชัดขึ้น เหมาะมากสำ�หรับงานในอุโมงค เหมือง
งานกลางคืน หรือสถานทีม่ แี สงนอย
40

แพคเกจ SkyCutter®

ตัดความเสี่ยงของถังและการคลุม
สายทอตางๆ SkyCutter สามารถตัด
ไดอยางรวดเร็วและสะอาดขึ้น ดวยเครื่องตัด
พลาสมา Miller® Spectrum 375
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Boom Lift

อุปกรณเสริม

มาพรอมกับ Miller®

แพคเกจ SkyWelder®

ดวยเครื่องเชื่อมขนาด
280 แอมป Miller® CST
280 ในชุดอุปกรณ SkyPower
ทำ�ใหสามารถประหยัดเนื้อที่
บนแทนยืน และสามารถเชื่อม
แบบธูปและติ๊กได ชุดอุปกรณ
SkyWelder กำ�จัดความเสี่ยง
จากสายไฟหอยลงจากราวกั้น
และลดคาใชจายในการดูแล
อุปกรณเชื่อมและกำ�เนิด
ไฟฟาแตละชิ้น

เครื่องเชื่อมและเครื่องตัด
พลาสมา Miller นั้นจะถูก
ยึดกับแทนยืนเพื่อเพิ่ม
พื้นที่ในการทำ�งาน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำ�งานที่สูงขึ้น

แพคเกจ

SkyGlazier®

ถาดรองแผน
กระจกและแผนวัสดุ
หนึ่งเดียวเทานั้นที่
ไดรับการยอมรับจาก
โรงงาน แผนวัสดุจะ
ไดรับการปองกันการ
เสียหาย ทำ�ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ผูปฏิบัติงานเหนื่อยแรงนอยลง และดวยความ
สามารถในการรับน้ำ�หนัก 1,000 ปอนดของ JLG®
แทนยืนจึงสามารถรับคนไดหลายคน และแผน
กระจกขนาดใหญขึ้น

แพคเกจ SkyAir®

ดวยการเพิ่มเครื่องอัดลมไป
ในรถกระเชา โดยชุดอุปกรณ
เสริม SkyAir ใหปริมาณ
ลมที่ 9.3 CFM ที่แรงดัน
ถึง 125 ปอนด/นิว้ 2 ซึง่ เพิม่
ประสิทธิภาพโดยการตัดความ
จำ�เปนในการมีเครือ่ งอัดลมตัง้ อยูท พ่ี น้ื

อุปกรณเสริม
ชั้นวางทอ

ชั้นวางทอที่ไดรับ
การยอมรับจากผูผลิต
ชวยใหเก็บของไดมากขึ้น
และการเก็บทอไวดานนอกแทนยืนจะชวย
ปองกันราวกัน้ เสียหาย และประหยัดพืน้ ทีท่ �ำ งาน
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รถยกขากรรไกร
อุปกรณเสริม

แพคเกจ SkyPositioner

®

อุปกรณเสริม JLG SkyPositioner® ถูกออกแบบมาเพื่อการเก็บทอ
ที่หนักไวเหนือหัวผูปฏิบัติงาน ระบบจัดทอยึดที่แทนยืนที่สามารถถอด
ออกได มีแมแรงสำ�หรับยกของหนัก และความสามารถในการจัดวาง
สิ่งของจากหนาไปหลังหรือทางดานขางก็ได
หัวแมแรงที่เปลี่ยนไดติดอยูกับแมแรง และมีที่เก็บหัวเปลี่ยนในตัวแมแรง
สำ�หรับหัวที่ไมไดใช ซึ่งหัวดังกลาวเมื่อบวกกับความสามารถในการรับ
น้ำ�หนักของแมแรงที่ 1,000 ปอนด (450 กก.) ทำ�ใหสามารถจัดการกับ
ทอยาวถึง 49 นิว้ (1.24 ม.) และเสนผาศูนยกลางทอ 8 นิว้ (20 ซม.) ได
■

■

■

■

สามารถใชรถโฟลคลิฟทยกไดเพื่อลดการยกของหนัก
ก ารยกและการจัดตำ�แหนงที่เร็วขึ้นทำ�ใหเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำ�งานและลดความเหนื่อยลาของผูปฏิบัติงาน
ย กและเคลื่อนยายทอหนักได จึงชวยลดความเสี่ยงในการยกของหนัก
เหนือหัว
ก ารหดเก็บทำ�ใหงายตอการเคลื่อนยาย และการยึดดวยสลักเพื่อการ
ติดตั้งที่รวดเร็ว

อุปกรณเสริมเพิ่มเติมมาพรอมกับแพคเกจ Nite Bright Package
และ Platform Workstation
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การบริการของ J L G ®

Ground Support

งานของคุณ
สำ�คัญเหนือสิ่งอื่นใด
เมื่อกลาวถึงการบริการของ JLG® คุณคือผูที่เราใหความ
สำ�คัญที่สุด ทั้งผลกำ�ไรของคุณจนถึงประสิทธิภาพในการ
ทำ�งานของคุณ เราใหบริการดานการฝกอบรม อะไหล และ
การซอมบำ�รุงกับคุณตั้งแตวินาทีที่คุณซื้ออุปกรณชิ้นแรก

ชิ้นสวนอะไหล
ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท

คุณสามารถมั่นใจไดเลยวาเราทุมเทเต็มที่ในการ
ใหบริการกับคุณ เราเปนเสมือนทีมงานสนับสนุน
แบบครบวงจรสวนตัวของคุณ เราชวยคุณไดแนนอน

การใชอะไหลแทจะชวยใหอุปกรณของคุณ
ทำ�งานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เราให
บริการดานอุปกรณเสริม อุปกรณตอ เติม
การปรับสภาพเครือ่ งใหม และอะไหลส�ำ หรับ
อุปกรณของผูผลิตอื่นไดในที่เดียว — JLG

การฝกอบรม

ความเขาใจในอุปกรณของคุณอยางครบถวน
จะชวยใหคุณทำ�งานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น คอรสการฝกอบรมของเรามีผูฝก
อบรมที่ชวยใหคุณไดฝกปฏิบัติไดอยาง
พอเพียงตอการใชอุปกรณ

บริการดานการเงิน

เพิ่มผลกำ�ไรของคุณโดยการลดคาใชจายหมุนเวียน
ของคุณ เรามีผูชำ�นาญการดานสินเชื่อที่พรอมชวยคุณ
เลือกขอตกลงที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความ
ตองการของคุณโดยเฉพาะ

15

กระเช้าทำ�งานในที่สูงระบบเครื่องยนต์
ข้อม ลู จำ�เพาะ
260MRT

3394RT

4394RT

26 ฟุต (7.92 ม.)

33 ฟุต (10.06 ม.)

43 ฟุต (13.11 ม.)

2,250 ปอนด (1,020 กก.)

1,500 ปอนด (680 กก.)

รถกระเชาขากรรไกรสำ�หรับพื้นผิวขรุขระ
ความสูงของแทนยืน
ความสามารถในการรับน้�ำ หนักของแทนยืน

คุณลักษณะมาตรฐาน
• เพลาลอชนิดสายในรุน
3394RT และ 4394RT
• ขับเคลื่อน 4

ลอ

• เกียรอัตโนมัติ

แทนยืนขยายมาตรฐาน
ม.)
• ปลั๊กไฟ 110V-AC ที่
แทนยืน

•

4 ฟุต (1.22

1,250 ปอนด (567

ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของแทนยืนขยาย

300 ปอนด (136 กก.)

500 ปอนด (227 กก.)

500 ปอนด (227 กก.)

ความสามารถในการรับน้ำ�หนักและแทนยืนขยายคู

N/A

2,000 ปอนด (907 กก.)

1,250 ปอนด (567 กก.)

ขนาดของแทนยืน

65 x 102 นิ้ว (1.65 x 2.59 ม.)

86 x 150 นิ้ว (2.18 x 3.18 ม.)

86 x 150 นิ้ว (2.18 x 3.81 ม.)

ความกวางโดยรวม

5 ฟุต 9 นิ้ว (1.75 ม.)

7 ฟุต 9 นิ้ว (2.36 ม.)

7 ฟุต 9 นิ้ว (2.36 ม.)

7,360 ปอนด (3,338 กก.)

11,910 ปอนด (5,402 กก.)

15,300 ปอนด (6,940 กก.)

เครื่องยนตเชื้อเพลิงสองชนิด —Kubota

24.5 แรงมา (18.3 กิโลวัตต)
—

—
82 แรงมา (61.1 กิโลวัตต)

—
82 แรงมา (61.1 กิโลวัตต)

เครื่องยนตดีเซล —Kubota

23.5 แรงมา (17.5 กิโลวัตต)
—

—
49 แรงมา (36.4 กิโลวัตต)

—
49 แรงมา (36.4 กิโลวัตต)

•

•

•

•

น้�ำ หนัก
GM Vortec 3000 MPFI

Deutz D2011L03

ตัวเลือกที่สามารถเลือกเพิ่มเติมได
ชุดเครื่องกำ�เนิดไฟฟา 110V-AC 3000 วัตต

•

เครื่องกำ�เนิดไฟฟา 110V-AC 3500 วัตต
ถังแกสโปรเพนขนาด 33.5 ปอนด (15.19 กก.)

•

ถังแกสโปรเพนขนาด 43.5 ปอนด (19.73 กก.)
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กก.)

สัญญาณกะพริบเตือนสีเหลือง

•

•

•

แมแรงปรับระดับ

•

•

•

ไฟสำ�หรับทำ�งานที่แทนยืน

•

•

•

ประตูทางเขาแบบปดไดเอง

•

•

•

ทอลมขนาด 1/2 นิ้ว ถึงแทนยืน

•

•

•

แทนยืนขยายคูแบบเลื่อนออกหรือแบบอัตโนมัติ
ขนาด 48 นิ้ว

•

•

ชุดคิทสำ�หรับสตารทเครื่องในอากาศหนาว (Deutz) —
มาพรอมกับเครื่องทำ�ความรอนใหแบตเตอรี่และเครื่องทำ�
ความรอนใหถังน้ำ�มันไฮดรอลิกและหัวเผาเครื่องยนต
ซึ่งเปนมาตรฐานของเครื่องยนต Deutz

•

•

ชุดคิทสำ�หรับสตารทเครื่องในอากาศหนาว (GM) —
มาพรอมกับเครื่องทำ�ความรอนใหแบตเตอรี่, เครื่อง
ทำ�ความรอนใหถังน้ำ�มันไฮดรอลิกและเครื่องทำ�ความ
รอนใหเสื้อสูบ

•

•

ขอมูลเพิ่มเติมที่ www.jlg.com

กระเช้าทำ�งานในที่สูงระบบเครื่องยนต์
ข้อม ลู จำ�เพาะ
340AJ

450A

450AJ

33 ฟุต 10 นิ้ว (10.31 ม.)

45 ฟุต (13.72 ม.)

45 ฟุต (13.72 ม.)

500 ปอนด (227 กก.)

500 ปอนด (227 กก.)

500 ปอนด (227 กก.)

19 ฟุต 11 นิ้ว (6.08 ม.)

24 ฟุต 6 นิ้ว (7.47 ม.)

24 ฟุต 6 นิ้ว (7.47 ม.)

17 ฟุต (5.17 ม.)

24 ฟุต 10 นิ้ว (7.57 ม.)

24 ฟุต 10 นิ้ว (7.57 ม.)

450 Series II และรุน 340AJ

รถกระเชาบูมศอก

ความสูงของแทนยืน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของแทนยืน
— ไมจำ�กัด
ระยะยืดแนวราบ
ความสูงเมื่อยกขึ้นเหนือหัว
ความกวางโดยรวม
น้ำ�หนัก
เครื่องยนตเชื้อเพลิง 2 ชนิด
— PSI/GM Vortec 3000 MPFI

เครื่องยนตดีเซล — Kubota D1105

      Deutz D2011L03

6 ฟุต 4 นิ้ว (1.93 ม.)

7 ฟุต 8.25 นิ้ว (2.34 ม.)

7 ฟุต 8.25 นิ้ว (2.34 ม.)

9,700 ปอนด (4,400 กก.)

12,750 ปอนด (5,783 กก.)

13,250 ปอนด (6,010 กก.)

28.7 แรงมา (21.4 กิโลวัตต)

82 แรงมา (61 กิโลวัตต)

82 แรงมา (61 กิโลวัตต)

49 แรงมา (36.4 กิโลวัตต)
49 แรงมา (36.4 กิโลวัตต)

—
49 แรงมา (36.4 กิโลวัตต)

—
49 แรงมา (36.4 กิโลวัตต)

คุณลักษณะมาตรฐาน
• เพลาลอชนิดสาย
• ขับเคลื่อน 2 ลอ
ขับเคลื่อน 4 ลอ

หรือ

• ระบบควบคุม ADE®

• ปลั๊กไฟ 110V-AC ที่

ตัวเลือกที่สามารถเลือกเพิ่มเติมได
ทอลมขนาด 1/2 นิ้ว ถึงแทนยืน

•

SkyPower ®

•

แทนยืนกันตก
ชุดคิทสำ�หรับสตารทเครื่องในอากาศหนาว —
มาพรอมกับผาหอแบตเตอรี่, เครื่องทำ�ความ
รอนใหถังน้ำ�มันไฮดรอลิกและเครื่องทำ�ความ
รอนใหเสื้อสูบ
อารคติกแพคเกจ
ประตูแบบปดดวยตัวเอง

•

แทนยืน

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• ถาดเครื่องยนตแบบชัก

ออกเขาถึงไดงาย

600A

600A Narrow

600AJ

600AJ Narrow

60 ฟุต 5 นิ้ว (18.42 ม.)

60 ฟุต 5 นิ้ว (18.42 ม.)

60 ฟุต 7 นิ้ว (18.46 ม.)

60 ฟุต 7 นิ้ว (18.46 ม.)

1,000 ปอนด (454 กก.)

1,000 ปอนด (454 กก.)

N/A

N/A

500 ปอนด (227 กก.)

500 ปอนด (227 กก.)

500 ปอนด (227 กก.)

500 ปอนด (227 กก.)

39 ฟุต 7 นิ้ว (12.07 ม.)

39 ฟุต 7 นิ้ว (12.07 ม.)

39 ฟุต 9 นิ้ว (11.81 ม.)

39 ฟุต 9 นิ้ว (11.81 ม.)

26 ฟุต 7 นิ้ว (8.1 ม.)

26 ฟุต 7 นิ้ว (8.1 ม.)

26 ฟุต 7 นิ้ว (8.1 ม.)

26 ฟุต 7 นิ้ว (8.1 ม.)

8 ฟุต (2.44 ม.)

7 ฟุต (2.13 ม.)

8 ฟุต (2.44 ม.)

7 ฟุต (2.13 ม.)

รถกระเชาบูมศอก 600 Series
ความสูงของแทนยืน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของ
แทนยืน — จำ�กัด
ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของ
แทนยืน — ไมจำ�กัด
ระยะยืดแนวราบ
ความสูงเมื่อยกขึ้นเหนือหัว
ความกวางโดยรวม
น้ำ�หนัก

22,150 ปอนด (10,047 กก.) 24,100 ปอนด (10,931 กก.) 23,050 ปอนด (10,455 กก.) 24,200 ปอนด (10,977 กก.)

เครื่องยนตเชื้อเพลิงสองชนิด
— GM Vortec 3000 MPFI

เครื่องยนตดีเซล — Deutz D2011L04

Caterpillar 3044C

ตัวเลือกที่สามารถเลือกเพิ่มเติมได

82 แรงมา (61 กิโลวัตต)

82 แรงมา (61 กิโลวัตต)

82 แรงมา (61 กิโลวัตต)

82 แรงมา (61 กิโลวัตต)

49 แรงมา (36.4 กิโลวัตต) 49 แรงมา (36.4 กิโลวัตต) 49 แรงมา (36.4 กิโลวัตต) 49 แรงมา (36.4 กิโลวัตต)
63.3 แรงมา (47.2 กิโลวัตต) 63.3 แรงมา (47.2 กิโลวัตต) 63.3 แรงมา (47.2 กิโลวัตต) 63.3 แรงมา (47.2 กิโลวัตต)

ทอลมขนาด 1/2 นิ้ว ถึงแทนยืน

•

•

•

•

SkyPower®

•

•

•

•

แทนยืนกันตก
ถังแกสโปรเพน ขนาด 43.5 ปอนด (19.73 กก.)
ชุดคิทสำ�หรับสตารทเครื่องในอากาศหนาว
— มาพรอมกับเครื่องทำ�ความรอนใหเสื้อสูบ,
เครื่องทำ�ความรอนใหแบตเตอรี่และเครื่องทำ�
ความรอนใหถังน้ำ�มันเครื่อง
อารคติกแพคเกจ
ประตูแบบปดดวยตัวเอง

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

คุณลักษณะมาตรฐาน
• ตัวเลือกเพิ่มเติมสำ�หรับ

ความกวางของแชสซี

• ขับเคลื่อน 2 ลอ หรือ
ขับเคลื่อน 4 ลอ

• เพลาลอชนิดสาย

• ระบบควบคุม ADE®

• ปลั๊กไฟ 110V-AC ที่

แทนยืน
• ถาดเครื่องมือ
• ถาดเครื่องยนตแบบ
ชักออกเขาถึงไดงาย
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กระเช้าทำ�งานในที่สูงระบบเครื่องยนต์
ข้อม ลู จำ�เพาะ
740AJ

รถกระเชาบูมศอก 740AJ

คุณลักษณะมาตรฐาน
• ระบบพิเศษ FallArrest

• เคลื่อนไหวไดรอบๆ
แทนยืนไดถึง 270 องศา

• ผานมาตรฐานอัตราการ
ตานลม (ARP 1328)

ความสูงของแทนยืน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของ
แทนยืน — ไมจำ�กัด
ระยะยืดแนวราบ
ความสูงเมื่อยกขึ้นเหนือหัว
ความกวางโดยรวม
น้ำ�หนัก
เครื่องยนตเชื้อเพลิงสองชนิด — GM Vortec

• ที่สุดของความสามารถ

ในการเอื้อมถึงสำ�หรับรถ
รุนเดียวกัน

• Exclusive QuikStik® Boom
• เพลาลอชนิดสายและ
การขับเคลื่อน 4 ลอ

• แชสซีแบบแคบ 8 ฟุต
(2.44 ม.)
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500 ปอนด (227 กก.)
51 ฟุต 10 นิ้ว (15.8 ม.)
25 ฟุต 1 นิ้ว (7.65 ม.)
8 ฟุต (2.44 ม.)
36,200 ปอนด (16,5420 กก.)

3000 MPFI

82 แรงมา (61.1 กิโลวัตต)

เครื่องยนตดีเซล — Deutz D2011L04 w/EGR

61.6 แรงมา (46 กิโลวัตต)

ตัวเลือกที่สามารถเลือกเพิ่มเติมได

ระบบสัมผัสเบา
ถังแกสโปรเพนขนาด 43.5 ปอนด (19.73 กก.)
ชุดคิทสำ�หรับสตารทเครื่องในอากาศหนาว —
มาพรอมกับเครื่องทำ�ความรอนใหเสื้อสูบ,
เครื่องทำ�ความรอนใหแบตเตอรี่และเครื่องทำ�
ความรอนใหถังน้ำ�มันเครื่อง
สัญญาณกะพริบเตือนสีเหลือง
ชุดคิทสำ�หรับสภาพแวดลอมรุนแรง —
มาพรอมกับผาเช็ดบูม, เครื่องเปาลมทรง
กระบอกและที่คลุมคอนโซล
ประตูแบบปดดวยตัวเอง

รถกระเชาบูมศอก 800 Series

คุณลักษณะมาตรฐาน

74 ฟุต (22.56 ม.)

ความสูงของแทนยืน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของ
แทนยืน - จำ�กัด
ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของ
แทนยืน - ไมจำ�กัด
ระยะยืดแนวราบ
ความสูงเมื่อยกขึ้นเหนือหัว
ความกวางโดยรวม
น้ำ�หนัก
เครื่องยนตเชื้อเพลิงสองชนิด — GM Vortec
3000 MPFI

เครื่องยนตดีเซล — Deutz D2011L04 w/EGR
Caterpillar 3044C

ตัวเลือกที่สามารถเลือกเพิ่มเติมได

ยางเติมดวยโฟมขนาด 18 x 19.5
ระบบสัมผัสเบา 6 ฟุต/8 ฟุต
แทนยืน 36 x 72 นิ้ว (0.91 x 1.83 ม.)
ถังแกซโปรเพนขนาด 43.5 ปอนด (19.73 กก.)
ชุดคิทสำ�หรับสตารทเครื่องในอากาศหนาว —
มาพรอมกับเครื่องทำ�ความรอนใหเสื้อสูบ,
เครื่องทำ�ความรอนใหแบตเตอรี่และเครื่องทำ�
ความรอนใหถังน้ำ�มันเครื่อง
ชุดคิทสำ�หรับสภาพแวดลอมรุนแรง —
มาพรอมกับผาเช็ดบูม, เครื่องเปาลมทรง
กระบอกและที่คลุมคอนโซล
ชุดคิทส�ำหรับสภาพแวดลอมรุนแรง —
มาพรอมกับผาเช็ดบูม, เครื่องเป่าลมทรง
กระบอกและที่คลุมคอนโซล
ประตูแบบปิดดวยตัวเอง
ขอมูลเพิ่มเติมที่ www.jlg.com

•
•
•
•
•
•

800A

800AJ

80 ฟุต (24.38 ม.)

80 ฟุต (24.38 ม.)

1,000 ปอนด (454 กก.)

N/A

500 ปอนด (227 กก.)

500 ปอนด (227 กก.)

53 ฟุต (16.15 ม.)

51 ฟุต 10 นิ้ว (15.8 ม.)

32 ฟุต 1 นิ้ว (9.78 ม.)

32 ฟุต 1 นิ้ว (9.78 ม.)

8 ฟุต (2.44 ม.)

8 ฟุต (2.44 ม.)

34,300 ปอนด (15,558 กก.)

34,300 ปอนด (15,558 กก.)

82 แรงมา (61.1 กิโลวัตต)

82 แรงมา (61.1 กิโลวัตต)

61.6 แรงมา (46 กิโลวัตต)
63 แรงมา (47 กิโลวัตต)

61.6 แรงมา (46 กิโลวัตต)
63 แรงมา (47 กิโลวัตต)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

กระเช้าทำ�งานในที่สูงระบบเครื่องยนต์
ข้อม ลู จำ�เพาะ
400S

460SJ

ความสูงของแทนยืน

40 ฟุต 4 นิ้ว (12.29 ม.)

46 ฟุต (14.02 ม.)

ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของ
แทนยืน — จำ�กัด

1,000 ปอนด (454 กก.)

N/A

ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของ
แทนยืน — ไมจำ�กัด

500 ปอนด (227 กก.)

500 ปอนด (227 กก.)

ระยะยืดแนวราบ

34 ฟุต 7 นิ้ว (10.54 ม.)

40 ฟุต 6 นิ้ว (12.34 ม.)

ความกวางโดยรวม (ขณะหดเพลา)

7 ฟุต 6.5 นิ้ว (2.30 ม.)

7 ฟุต 6.5 นิ้ว (2.30 ม.)

12,650 ปอนด (5,738 กก.)

15,850 ปอนด (7,189 กก.)

82 แรงมา (61.1 กิโลวัตต)

82 แรงมา (61.1 กิโลวัตต)

49 แรงมา (36.4 กิโลวัตต)
49 แรงมา (36.4 กิโลวัตต)

49 แรงมา (36.4 กิโลวัตต)
49 แรงมา (36.4 กิโลวัตต)

รถกระเชาบูมตรง 400 Series

น้ำ�หนัก
เครื่องยนตเชื้อเพลิงสองชนิด — GM Vortec
3000 MPFI

เครื่องยนตดีเซล —Deutz D2011L03
   Caterpillar C2.2

คุณลักษณะมาตรฐาน
• ความเร็วในการบูมกวา
90%

• ความสามารถในการรับ
น้ำ�หนักมากกวา 100%
• ความเร็วขับเคลื่อน
มากกวา 29%
• เพลาลอชนิดสาย

ตัวเลือกที่สามารถเลือกเพิ่มเติมได

• ถาดเครื่องมือ

ทอลมขนาด 1/2 นิ้ว ถึงแทนยืน

•

•

เครื่องกำ�เนิดไฟฟาขนาด 2500 วัตต

•

•

แทนยืนขนาด 36 x 72 นิ้ว (0.91 x 1.83 ม.)

•

•

ถังแกสโปรเพนขนาด 43.5 ปอนด (19.73 กก.)

•

•

ชุดคิทสำ�หรับสตารทเครื่องในอากาศหนาว
— มาพรอมกับเครื่องทำ�ความรอนใหเสื้อสูบ,
เครื่องทำ�ความรอนใหแบตเตอรี่และเครื่องทำ�
ความรอนใหถังน้ำ�มันเครื่อง

•

•

อารคติกแพคเกจ

•

•

ประตูแบบปดดวยตัวเอง

•

•
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กระเช้าทำ�งานในที่สูงระบบเครื่องยนต์
ข้อม ลู จำ�เพาะ
600S

660SJ

600SC

660SJC

60 ฟุต 3 นิ้ว
(18.36 ม.)

66 ฟุต 8 นิ้ว
(20.32 ม.)

60 ฟุต 3 นิ้ว
(18.36 ม.)

66 ฟุต 8 นิ้ว
(20.32 ม.)

1,000 ปอนด (454 กก.)

N/A

1,000 ปอนด (454 กก.)

N/A

รถกระเชาบูมตรง 600 Series
ความสูงของแทนยืน
ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของ
แทนยืน — จำ�กัด

คุณลักษณะมาตรฐาน
• เพลาลอชนิดสาย
• ระบบควบคุม ADE®
• ปลั๊กไฟ 110V-AC
ที่แทนยืน
• ถาดเครื่องมือ

ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของ
แทนยืน — ไมจำ�กัด

500 ปอนด (227 กก.) 500 ปอนด (227 กก.) 500 ปอนด (227 กก.) 500 ปอนด (227 กก.)

ระยะยืดแนวราบ

49 ฟุต 6 นิ้ว (15.09 ม.) 56 ฟุต 9 นิ้ว (17.3 ม.) 49 ฟุต 6 นิ้ว (15.09 ม.) 56 ฟุต 9 นิ้ว (17.30 ม.)

ความกวางโดยรวม

7 ฟุต 11 นิ้ว (2.42 ม.) 7 ฟุต 11 นิ้ว (2.41 ม.) 8 ฟุต 2 นิ้ว (2.49 ม.)

8 ฟุต 2 นิ้ว (2.49 ม.)

22,750 ปอนด
(10,319 กก.)

27,600 ปอนด
(12,519 กก.)

22,500 ปอนด
(10,206 กก.)

27,100 ปอนด
(12,293 กก.)

82 แรงมา
(61.1 กิโลวัตต)

82 แรงมา
(61.1 กิโลวัตต)

—

—

49 แรงมา
(36.4 กิโลวัตต)
63 แรงมา
(47 กิโลวัตต)

49 แรงมา
(36.4 กิโลวัตต)
63 แรงมา
(47 กิโลวัตต)

61.6 แรงมา
(46 กิโลวัตต)
63 แรงมา
(47 กิโลวัตต)

61.6 แรงมา
(46 กิโลวัตต)
63 แรงมา
(47 กิโลวัตต)

ระบบสัมผัสเบา 6 ฟุต/8 ฟุต

•

•

เครื่องกำ�เนิดไฟฟาขนาด 2500 วัตต

•

•

•

•

แทนยืนขนาด 36 x 72 นิ้ว (0.91 x 1.83 ม.)

•

•

•

•

ถังแกสโปรเพนขนาด 43.5 ปอนด (19.73 กก.)

•

•

อารคติกแพคเกจ — เฉพาะ Deutz และ CAT

•

•

•

•

ชุดคิทสำ�หรับสตารทเครือ่ งในอากาศหนาว
— มาพรอมกับเครือ
่ งทำ�ความรอนใหเสือ้ สูบ,
เครือ่ งทำ�ความรอนใหแบตเตอรีแ่ ละเครือ่ งทำ�
ความรอนใหถงั น้�ำ มันเครือ่ ง

•

•

•

•

สัญญาณกะพริบเตือนสีเหลือง

•

•

•

•

ชุดคิทสำ�หรับสภาพแวดลอมรุนแรง —
มาพรอมกับผาเช็ดบูม, เครื่องเปาลม
ทรงกระบอกและที่คลุมคอนโซล

•

•

•

•

ประตูแบบปดดวยตัวเอง

•

•

•

•

น้ำ�หนัก
เครื่องยนตเชื้อเพลิงสองชนิด
— GM Vortec 3000 MPFI

เครื่องยนตดีเซล —Deutz D2011L04

Caterpillar 3044C

ตัวเลือกทีส่ ามารถเลือกเพิม่ เติมได
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กระเช้าทำ�งานในที่สูงระบบเครื่องยนต์
ข้อม ลู จำ�เพาะ
800S

860SJ

80 ฟุต (24.38 ม.)

86 ฟุต (26.21 ม.)

ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของ
แทนยืน — จำ�กัด

1,000 ปอนด (454 กก.)

750 ปอนด (340 กก.)

ความสามารถในการรับน้ำ�หนักของ
แทนยืน — ไมจำ�กัด

500 ปอนด (227 กก.)

500 ปอนด (227 กก.)

71 ฟุต (21.64 ม.)

75 ฟุต (22.9 ม.)

8 ฟุต 2 นิ้ว (2.49 ม.)

8 ฟุต 2 นิ้ว (2.49 ม.)

33,200 ปอนด (15,059 กก.)

36,400 ปอนด (16,510 กก.)

82 แรงมา (61.1 กิโลวัตต)

82 แรงมา (61.1 กิโลวัตต)

61.6 แรงมา (46 กิโลวัตต)
63 แรงมา (47 กิโลวัตต)

61.6 แรงมา (46 กิโลวัตต)
63 แรงมา (47 กิโลวัตต)

แพคเกจไฟ — มาพรอมกับไฟหนาและไฟทาย
และไฟสำ�หรับทำ�งานที่แทนยืน

•

•

แพคเกจลากจูง

•

•

แทนยืนขนาด 36 x 72 นิ้ว (0.91 x 1.83 ม.)

•

•

แทนยืนขนาดกันตก 36 x 96 นิ้ว
(0.91 x 2.44 ม.) — ทางเขาดานหลัง

•

•

ชุดคิทสำ�หรับสตารทเครื่องในอากาศหนาว
— มาพรอมกับเครื่องทำ�ความรอนใหเสื้อสูบ,
เครื่องทำ�ความรอนใหแบตเตอรี่และเครื่องทำ�
ความรอนใหถังน้ำ�มันเครื่อง

•

•

อารคติกแพคเกจ

•

•

ประตูแบบปดดวยตัวเอง

•

•

รถกระเชาบูมตรง 800 Series
ความสูงของแทนยืน

ระยะยืดแนวราบ
ความกวางโดยรวม
น้ำ�หนัก
เครื่องยนตเชื้อเพลิงสองชนิด —

GM Vortec 3000 MPFI

เครื่องยนตดีเซล —Deutz D2011L04 w/EGR
Caterpillar 3044C

คุณลักษณะมาตรฐาน
• แชสซีแคบถาวร
– GVW ต่ำ�
• ระบบควบคุม ADE®
• ปลั๊กไฟ 110V-AC
ที่แทนยืน
• ถาดเครื่องมือ

ตัวเลือกที่สามารถเลือกเพิ่มได
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