1850SJ
รถกระเช้า

Ultra series

ประสิทธิภาพการท�ำงาน
ความสูงของแท่นยืน
ระยะยืดในแนวราบ
ระยะยืดต�่ำกว่าระดับพื้น
หมุนได้
ความสามารถในการรับน�้ำหนัก
ของแท่นยืน-จ�ำกัด
ความสามารถในการรับน�้ำหนัก
ของแท่นยืน-ไม่จ�ำกัด
อุปกรณ์หมุนแท่นยืน
ความยาวของแขนยก
ระยะการแกว่งของแขนยก
น�้ำหนัก1
ก�ำลังแบกทานสูงสุดของดิน
ความเร็วขับเคลื่อน
ความสามารถในการขึ้นทางชัน
รัศมีวงเลี้ยว (ด้านใน)
เมื่อเพลาหดเข้า
เมื่อเพลายืดออก
รัศมีวงเลี้ยว (ด้านนอก)
เมื่อเพลาหดเข้า
เมื่อเพลายืดออก

185 ฟุต 7 นิ้ว
80 ฟุต
4 ฟุต 10 นิ้ว
360° อย่างต่อเนื่อง

หรือ 56.56 ม.
หรือ 24.38 ม.
หรือ 1.47 ม.

1,000 ปอนด์

454 กก.

500 ปอนด์
173° ไฮดรอลิก
13-20 ฟุต
120° (+75, -45)
59,930 ปอนด์
119.6 psi.
2.8 ไมล์/ชม.
40%

227 กก.
3.96-6.1 ม.

หรือ 27,184 กก.
หรือ 8.41 กก./ซม.2
หรือ 4.5 กม./ชม.

23 ฟุต 4 นิ้ว
7 ฟุต 7 นิ้ว

หรือ 7.12 ม.
หรือ 2.3 ม.

31 ฟุต 3 นิ้ว
21 ฟุต 8 นิ้ว

หรือ 9.52 ม.
หรือ 6.6 ม.

1. ตัวเลือกหรือมาตรฐานของประเทศบางอย่างอาจท�ำให้น�้ำหนักเพิ่มขึ้น

ข้อมูลจ�ำเพาะมาตรฐาน
แหล่งพลังงาน
เครื่องยนต์ดีเซล
Deutz TD 3.6L

ความจุของถังน�้ำมัน

99.8 hp
52.8 แกลลอน

74.4 kW
200 ลิตร

75.1 แกลลอน

284.2 ลิตร

ระบบไฮดรอลิก
••

ความจุของถังไฮดรอลิก

ยาง
••

มาตรฐาน

445/50D710 24 ชั้น

เติมด้วยโฟม

••

ประสิทธิภาพการท�ำงานที่สูงขึ้น – 1850SJ มีความเร็วสูงในขณะยกสูงสุด
ซึ่งช่วยให้สามารถท�ำงานได้มากขึ้นและเสียเวลาในการจัดต�ำแหน่งน้อยลง
ใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีในการยืดหรือหดเพลา ซึ่งสามารถแกว่งเข้าออกได้
แต่ไม่ยึดออกเหมือนรถกระเช้า Ultra Series รุ่นอื่น

••

มีระยะเอื้อมที่กว้างกว่า – มีแขนยกที่ยืดได้และบูมห้าส่วนที่ให้พื้นที่การท�ำงานถึง
2.9 ล้านตารางฟุต และมีความสามารถในการยืดข้ามได้ไกลกว่า หน้าจอ LCD
ที่แสดงให้ผู้ใช้งานรู้ว่าอยู่จุดในในระยะเอื้อมและข้อมูลที่มีประโยชน์อื่นๆ

••

รับน�้ำหนักได้มากขึ้น – มีความสามารถในการรับน�้ำหนักสองระดับที่ 1,000/500
ปอนด์ ท�ำให้ 1850SJ เป็นรถกระเช้าที่ทรงพลังที่สุดในอุตสาหกรรม นอกจากนั้น
ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนไหวแค่แขนยกเท่านั้นโดยไม่ต้องขยับทั้งแขนบูม เพื่อความ
คล่องตัวที่สูงขึ้นและการจัดต�ำแหน่งที่แม่นย�ำขึ้น

••

สะดวกในการขนส่ง – ไม่ต้องมีใบอนุญาติบรรทุกของน�้ำหนักเกิน (จ�ำเป็นต้องมี
ใบอนุญาติบรรทุกน�้ำหนักเกินส�ำหรับการเดินทางบนทางหลวง)

คุณลักษณะมาตรฐาน
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

แท่นยืนขนาด 36 x 96 นิ้ว
(.91 x 2.44 ม.) เข้าด้านข้าง
สามารถเลือกความสามารถ
ในการรับน�้ำหนัก
เพลาที่ยืดออกได้
อุปกรณ์หมุนแท่นยืนไฮดรอลิก 173°
ปลั๊กไฟ AC ในแท่นยืน
ไฟและสัญญาณเตือนการเอียง
ถาดเครื่องยนต์แบบชักออก
แหล่งจ่ายไฟเสริม 12V DC
มิเตอร์วัดชั่วโมงการท�ำงาน
ระบบควบคุม ADE®
ขับเคลื่อน 4 ล้อ เต็มเวลา
โหมดการขับขี่ที่เลือกได้ 3 แบบ

ระบบควบคุมแบบสัดส่วน
•• ฝากระโปรงปีกนก
•• ยางเติมด้วยโฟมชนิดป้องกันขอบ
กระทะล้อ ขนาด 445/50D710
•• แผงไฟแสดงสถานะเครื่องที่คอนโซล
บนแท่นยืน*
•• หูส�ำหรับ ยก/มัด
•• การเตือนปัญหาเครื่องยนต์/ปิดเครื่อง
– เลือกได้ด้วยเจเอลจีอะนาไลเซอร์
•• สัญญาณเตือนทุกการเคลื่อนไหว
•• หัวเผาเครื่องยนต์
•• จอแอลซีดีในคอนโซลควบคุมบน
แท่นยืน
••

*  ทีแ
่ ผงควบคุมบนแท่นยืนจะมีไฟแสดงสถานะกรณีระบบขัดข้อง ระดับน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงต�ำ่
ไฟเตือนการเอียง 5 องศา และสถานะสวิตช์เท้า และแพคเกจ SkyPower® 2

อุปกรณ์เสริมและตัวเลือก
•• 36 x 72 นิ้ว (.91 x 1.83 เมตร) แท่นยืน
•• ประตูสวิงเข้าที่ปิดเอง
•• แท่นยืนพร้อมราวกันตก 36 x 96 นิ้ว
(.91 x 2.44 เมตร) เข้าด้านหลัง
•• ติดตาข่ายอะลูมีเนียมถึงราวบน 6 ฟุต
•• ติดตาข่ายอะลูมีเนียมถึงราวบน 8 ฟุต
•• แพคเกจไฟ1
•• ระบบสัมผัสเบา
•• ชุดคิทส�ำหรับสตาร์ทเครื่องในอากาศ
••

หนาว2
ชุดคิทส�ำหรับสภาพแวดล้อมรุนแรง3

••
••
••
••
••

สัญญานกะพริบเตือนสีเหลือง
แพคเกจส�ำหรับอากาศหนาวพลัส4
ถาดเครื่องมือ
น�้ำมันไฮดรอลิก
แพคเกจอุปกรณ์เสริม:
-- แพคเกจ SkyWelder® 2
-- แพคเกจ Nite Bright® 2
-- SkyGlazier®
-- SkyCutter®
-- ชั้นวางท่อ

1. มาพร้อมกับไฟท�ำงานที่แท่นยืนและไฟเดินหน้า/ถอยหลัง
2. มาพร้อมกับเครื่องท�ำความร้อนให้แบตเตอรี่และเครื่องท�ำความร้อนให้ถังน�้ำมันเครื่อง
3. มาพร้อมกับผ้าคลุมคอนโซล ที่เช็ดบูม และเครื่องเป่าลมทรงกระบอก
4. รวมถึงน�้ำมันเครื่องส�ำหรับสภาพอากาศเย็นจัด สารบ�ำรุงน�้ำมัน เครื่องท�ำความร้อนให้เสื้อสูบ หัวเผาเครื่องยนต์

เครื่องท�ำความร้อนให้ถังไฮดรอลิก และสวิตช์เท้าขนาดใหญ่ น�้ำมันไฮดรอลิคอาร์คติกมีราคาแยกต่างหาก

1850SJ
รถกระเช้า

Ultra series

ขนาด
ขนาดทั้งหมดเป็นเพียงค่าประมาณ
7 ฟุต 7 นิ้ว
(2.32 ม.)

63 ฟุต 10 นิ้ว (19.45 ม.)
47 ฟุต 9.5 นิ้ว (14.57 ม.)

16 ฟุต 6 นิ้ว
(5.02 ม.)

8 ฟุต 2 นิ้ว
(2.49 ม.)

10 ฟุต
D ม.)
(3.05
17 ฟุต 7 นิ้ว
(5.36 ม.)

1850SJ
200 ฟุต
(60.96 ม. )

D
180 ฟุต
(54.86 ม. )

160 ฟุต
(48.76 ม. )

140 ฟุต
(42.67 ม. )

1850SJ
500 ปอนด - 227 กก.
1850SJ
1,000 ปอนด - 454 กก.

120 ฟุต
(36.58 ม. )

100 ฟุต
(30.48 ม. )

80 ฟุต
(24.38 ม. )

60 ฟุต
(18.29 ม. )

40 ฟุต
(12.19 ม. )

20 ฟุต
(6.10 ม. )

80°

0 ฟุต
(0 ม. )
60 ฟุต
(18.29 ม. )

0 ฟุต
(0 ม. )

20 ฟุต
(6.10 ม. )

40 ฟุต
(12.19 ม. )

60 ฟุต
(18.29 ม. )

80 ฟุต
(24.38 ม. )

การรับประกัน "1 และ 5" ของ JLG

JLG Industries, Inc. รับประกันผลิตภัณฑ์ด้วยการรับประกัน "1 และ 5" เรารับประกัน
ผลิตภัณฑ์ของเราทุกชิ้นเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปี และประกันส่วนประกอบโครงสร้าง
บางส่วนเป็นเวลาห้า (5) ปี เนื่องจากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เราขอ

สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ และ/หรือ ข้อมูลจ�ำเพาะโดยไม่ต้องแจ้ง
ล่วงหน้า เครื่องจักรนี้เป็นไปตามหรือสูงกว่ามาตรฐาน OSHA ที่เกี่ยวข้องใน
มาตรฐาน 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453, ANSI A92.5-2006 และมาตรฐาน CSA
CAN3-B354.2-M82 ดังที่ได้ผลิตมาเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุไว้
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