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PLATAFORMAS DE TRABALHO AÉREO JLG®. 
AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE.
No canteiro de obras, os dias são medidos pela produtividade. A sua 
produtividade. E isto quer dizer que você precisa de equipamentos 
que respondam às exigências do dia a dia. A JLG tem tudo o que 
você necessita para ter o dia mais produtivo possível. Elevadores de 
lança articulada e telescópica que levam você mais alto e mais longe. 
Elevadores pantográficos que podem receber mais trabalhadores e 
materiais ao mesmo tempo. Elevadores de lança com mastro que o 
levam para mais perto do seu ponto de trabalho. E elevadores verticais 
que permitem que você deixe a sua escada para trás. 

Quer você esteja trabalhando em piso rígido ou fora dele, as 
plataformas de trabalho aéreo JLG® possuem amplas áreas de trabalho, 
além de capacidade dupla e alturas que permitirão que você enfrente 
todo tipo de desafio. Os exclusivos acessórios Workstation in the Sky® 
proporcionam uma versatilidade adicional, para que você possa encarar 
sem preocupações os desafios de qualquer canteiro de obras. 

Aumente a produtividade do seu dia.
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Série 450 ar t iculada
VANTAGENS
n  Maior área de trabalho em modelos 

com e sem Jib.
n  O braço articulado da 450AJ 

permite que você entre e saia de 
espaços confinados.

n  Capacidades melhoradas em terrenos 
irregulares com subida de rampas de 
até 45%.

n  Oferece a melhor eficiência de 
combustível para reduzir os custos e 
aumentar o tempo em operação.

 340AJ 450A 450AJ

Altura da plataforma 10,31 m 13,72 m 13,72 m
 (33 pés 10 pol.) (45 pés) (45 pés)
Capacidade da plataforma 227 kg 227 kg 227 kg
(não restringida) (500 lb) (500 lb) (500 lb)

Alcance horizontal 6,06 m 7,50 m 7,47 m
 (19 pés 11 pol.) (24 pés 7 pol.) (24 pés 6 pol.)

Largura total 1,93 m 2,34 m 2,34 m
 (6 pés 4 pol.) (7 pés 8,25 pol.) (7 pés 8,25 pol.)

Peso 4.400 kg 5.783 kg 6.010 kg
 (9.700 lb) (12.750 lb) (13.250 lb)

Plataformas de lança articulada 
450 série II e modelo 340AJ

Vá mais longe com 
uma maior variedade 
de movimentos.
Quando você trabalha em um local 
com uma arquitetura complicada 
ou em espaços confinados onde o 
acesso pode ser limitado, a série 
450 o ajuda a manter o ritmo. Com 
um envelope de trabalho maior nos 
modelos com e sem jib, você pode 
ampliar o seu alcance e aumentar 
a sua produtividade. O exclusivo 
sistema Control ADE® (Advanced 
Design Electronics, Componentes 
eletrônicos de projeto avançado) 
aumenta o seu desempenho e 
a capacidade de serviço. Nosso 
reconhecido sistema de controle, 
usado em outros elevadores de 
lança com motor a combustão 
JLG®, significa menos tempo 
de treinamento e mais tempo 
de operação.

Plataformas de lança articulada
450 SÉRIE II E MODELO 340AJ
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18,29 m (60 pés) de 
desempenho poderoso.
As lanças articuladas série 600 
apresentam um chassi estreito 
opcional para acesso a áreas 
confinadas, e a melhor área de 
trabalho do setor – 8,1 m (26 pés 
e 7 pol.) de alcance vertical e 
12,12 m (39 pés e 9 pol.) de alcance 
horizontal. E com a altura da 
plataforma de 18,29 m (60 pés) 
e capacidade dupla de 227 kg e 
454 kg (500 lb e 1.000 lb), você 
terá toda a capacidade de força e 
alcance necessárias, não importa 
qual seja a tarefa.

DESEMPENHO VERSÁTIL
Um eixo oscilante 
de série e o 
acionamento 
nas quatro 
rodas (opcional) 
proporcionam 
a você um 
impressionante 
desempenho de acionamento 
em terreno irregular. A direção 
nas quatro rodas (opcional) com 
interruptor de três posições 
oferece uma agilidade sem igual 
em espaços restritos. Os controles 
da plataforma foram reprojetados 
para uma operação mais suave 
e controlada e para uma maior 
produtividade no canteiro 
de obras.

A r ticulado série 600
VANTAGENS
n  Melhor área de alcance, com 

mais de 7,92 m (26 pés) de altura 
vertical e até 11,89 m (39 pés) de 
alcance horizontal.

n  Capacidade de até 454 kg (1.000 lb). 
n  Os modelos de braços articulados 

proporcionam alcance em áreas de 
difícil acesso. 

n  Chassi estreito de 2,13 m (7 pés) que 
cabe em espaços reduzidos. 

n  Impressionante desempenho de 
acionamento, com eixo oscilante 
de série e acionamento nas quatro 
rodas opcional.

 600A 600AJ 600A-N 600AJ-N

Altura da plataforma 18,42 m 18,46 m 18,42 m 18,46 m
 (60 pés 5 pol.) (60 pés 7 pol.) (60 pés 5 pol.) (60 pés 7 pol.)
Capacidade da plataforma 454 kg 227 kg 454 kg 227 kg
(restringida) (1.000 lb) (500 lb) (1.000 lb) (500 lb)
Capacidade da plataforma 227 kg 227 kg 227 kg 227 kg
(não restringida) (500 lb) (500 lb) (500 lb) (500 lb)

Alcance horizontal 12,07 m 11,81 m 12,07 m 11,81 m
 (39 pés 7 pol.) (39 pés 9 pol.) (39 pés 7 pol.) (39 pés 9 pol.)

Largura total 2,44 m 2,44 m 2,13 m 2,13 m
 (8 pés) (8 pés) (7 pés) (7 pés)

Peso  10.047 kg 10.455 kg 10.931 kg 10.977 kg
 (22.150 lb)  (23.050 lb) (24.100 lb)  (24.200 lb)

Plataformas de lança 
articulada série 600

Plataformas de lança articulada
SÉRIE 600
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Modelo 740A J ar t iculado
VANTAGENS
n  O braço articulado permite um posicionamento 

preciso e acesso a todas as superfícies externas. 
n  O compressor de ar integrado opcional permite o 

uso de ferramentas manuais pneumáticas. 
n  Dispositivo de proteção contra quedas, para 

maior segurança ao realizar manutenção fora 
da plataforma.

Elevando os padrões de segurança 
para a manutenção de aeronaves.
Máquina ideal para trabalhar em aeronaves de 
qualquer tamanho, o modelo 740AJ possui 22,6 m 
(74 pés) de altura, mais de 15 m (51 pés) de alcance 
e inclui os recursos de segurança dos quais você 
precisa para realizar sua manutenção. Adicione 
a plataforma o dispositivo de proteção contra 
quedas, que permite que você saia da plataforma 
e se mova 270 graus ao redor da plataforma 
dentro de um raio de 1,83 m (6 pés), sempre 
protegido contra quedas.

 

 740AJ

Altura da plataforma 22,56 m
 (74 pés)
Capacidade da plataforma 227 kg
(não restringida) (500 lb)

Alcance horizontal 15,8 m
 (51 pés 10 pol.)

Largura total 2,48 m
 (8 pés 2 pol.)

Peso  16,420 kg
 (36.200 lb)

Plataforma de lança articulada 
740AJ

O modelo 740AJ é capaz de atingir 
todas as superfícies externas da 
maioria das aeronaves fabricadas 
atualmente, mesmo o A380 e o 
C5B (militar).

O sistema Soft Touch opcional 
possui uma grade acolchoada 
suspensa, que cerca a cesta 
da plataforma. Sensores de 
proximidade desativam as funções 
de movimento da plataforma e 
alertam o operador se a cesta 
chegar muito perto da superfície 
da aeronave.  

Plataformas de lança articulada
MODELO SÉRIE 740AJ
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Melhor desempenho —  
a partir do solo.
Você pode atingir maiores alturas e chegar 
mais rápido ao seu objetivo com a série 
800. Nossa lança exclusiva QuikStik® o 
leva do solo até 24,38 m (80 pés) de altura 
em menos de 50 segundos. Quer você 
esteja trabalhando ou não em terreno 
irregular, a série 800 possui toda a força e 
versatilidade necessárias.

ALCANCE EXTRA E MELHOR DESEMPENHO
Com a melhor área de alcance do mercado, 
de 9,75 m (32 pés) de altura vertical e 15,54 m 
(51 pés) de alcance, não há obstáculo que 
você não consiga transpor. Domine o terreno 
irregular com a tração aprimorada do eixo 
oscilante e à capacidade de subir rampas 
de até 45%. 

Série 800 
ar t iculada
VANTAGENS
n  Melhor área de alcance do 

setor – 9,75 m (32 pés) de altura 
vertical, com alcance horizontal de 
15,54 m (51 pés).

n  O sistema Advanced Design 
Electronics (Componentes 
eletrônicos de projeto avançado, 
Control ADE®) proporciona funções 
mais suaves da máquina, maior 
eficiência de combustível e 
menos emissões.

n  Capacidade de superar rampas de 
até 45% e eixo oscilante para uma 
melhor tração. 

Plataformas de lança 
articulada série 800 800A 800AJ

Altura da plataforma 24,38 m 24,38 m
 (80 pés) (80 pés)
Capacidade da plataforma 454 kg N/A(restringida) (1.000 lb) 
Capacidade da plataforma 227 kg 227 kg
(não restringida) (500 lb) (500 lb)

Alcance horizontal 16,15 m 15,8 m
 (53 pés) (51 pés 10 pol.)

Largura total 2,48 m 2,48 m
 (8 pés 2 pol.) (8 pés 2 pol.)

Peso  15.558 kg 15.558 kg
 (34.300 lb) (34.300 lb)

Você pediu ciclos de trabalho 
verticais mais rápidos. Por isso, 
inventamos a exclusiva lança 
QuikStik. O design dessa lança 
permite que a plataforma seja 
abaixada até o solo com a lança 
da torre totalmente levantada 
e estendida. 

Plataformas de lança articulada
SÉRIE 800
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A última palavra 
em altura, alcance 
e potência.
Quando seu trabalho demanda 
tanto altura quanto alcance, 
considere o modelo 1250AJP. Com 
mais de 18,29 m (60 pés) de altura 
vertical e 19,20 (63 pés) de alcance, 
o 1250AJP é ideal para aplicações 
que requerem versatilidade com 
grande alcance. O design exclusivo 
da lança QuikStik® proporciona 
maiores velocidades para o 
ciclo – 95 segundos do solo até a 
elevação total – para você poder 
fazer seu trabalho de forma rápida 
e eficiente. Os elevadores de lança 
JLG® série Ultra vêm com o único 
eixo oscilante da sua classe de 
lanças, proporcionando a você uma 
surpreendente mobilidade em um 
conjunto ultra grande.

AMPLITUDE DE MOVIMENTO 
INCOMPARÁVEL
Com uma altura vertical de 18,44 m 
(60 pés e 6 pol.) e 19,25 m (63 pés e 
2 pol.) de alcance 
horizontal, o 
1250AJP leva você 
até onde você 
precisa trabalhar.

Modelo 12 50A JP
VANTAGENS
n  Manobrabilidade ideal com direção 

nas quatro rodas.
n  O nivelamento automático da plata- 

forma proporciona ao operador 
conforto a 38,1 m (125 pés).

n  Capacidade dupla para mais 
trabalhadores, ferramentas 
ou materiais.

 1250AJP

Altura da plataforma 38,1 m
 (125 pés)
Capacidade da plataforma  454 kg
(restringida) (1.000 lb)
Capacidade da plataforma  227 kg
(não restringida) (500 lb)

Alcance horizontal 19,25 m
 (63 pés 2 pol.)
Largura total  2,49 m 
(eixos retraídos) (8 pés 2 pol.)
Largura total  3,81 m
(eixos estendidos) (12 pés 6 pol.)

Peso1 19.958 kg
 (44.000 lb)

1. Certos opcionais ou itens de série em determinados países aumentam o peso.

Plataformas de lança articulada  
série Ultra

Plataformas de lança articulada
MODELO SÉRIE 1250AJP



9

As maiores velocidades 
de levantamento 
e deslocamento da 
sua classe.
Experimente um aumento na 
produtividade com a série 400. 
Você pode chegar ao ponto 
de trabalho de forma rápida 
e eficiente com as maiores 
velocidades de levantamento e 
deslocamento da sua classe, e 
com até 1,07 m (3,5 pés) a mais de 
alcance. Personalize as velocidades 
das suas funções com o sistema 
Control ADE®.

PERMANEÇA NO 
CONTROLE
O uso de 
controladores 
manuais 
significa 
o uso de 
menos botões 
e interruptores 
para posicionar a plataforma e 
menos tempo gasto aprendendo 
a usar os controles da plataforma. 
Nosso exclusivo sistema Control 
ADE® e a ausência de pontos de 
lubrificação na parte traseira 
facilitam a manutenção, enquanto 
uma bandeja basculante do motor 
proporciona um acesso ainda 
melhor para a manutenção.

Telescópio série 400
VANTAGENS
n  Atinge até 1,07 m (3,5 pés) a mais 

que os modelos da concorrência. 
n  O acionamento nas quatro rodas 

e o eixo oscilante melhoram sua 
capacidade em terreno irregular, 
com capacidade para rampas de 
até 45%. 

n  O sistema Control ADE permite que 
as velocidades de funcionamento e 
os opcionais sejam personalizados 
de acordo com as preferências 
do cliente.  

n  100% a mais de capacidade da 
plataforma que os modelos da 
concorrência (454 kg [1.000 lb] 
restringidos e 227 kg [500 lb] 
não restringidos).  

 400S 460SJ

Altura da plataforma 12,29 m 14,02 m
 (40 pés 4 pol.) (46 pés)
Capacidade da plataforma 454 kg N/A(restringida) (1.000 lb) 
Capacidade da plataforma 227 kg 227 kg
(não restringida) (500 lb) (500 lb)

Alcance horizontal 10,54 m 12,49 m
 (34 pés 7 pol.) (41 pés)

Largura total 2,36 m  2,30 m 
 (7 pés 9 pol.) (7 pés 6,5 pol.)

Peso  5.738 kg 7.189 kg
 (12.650 lb) (15.850 lb)

Plataformas de lança 
telescópica série 400

Plataformas de lança telescópica 
SÉRIE 400
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Telescópio série 600
VANTAGENS
n  Mais de 17 m (56 pés) de alcance 

horizontal, com Jib opcional de 1,83 
m (6 pés) para um melhor acesso. 
O Jib opcional de 1,83 m (6 pés) 
proporciona uma maior amplitude 
de movimentos.

n  O braço opcional de 1,83 m (6 pés) 
proporciona uma maior amplitude 
de movimentos. 

n  A melhor capacidade de plataforma 
do setor, de 454 kg (1.000 lb). 

n  Capacidade de superar rampas de 
até 45% e eixo oscilante para uma 
melhor tração. 

 600S 660SJ 600SC 660SJC

Altura da plataforma 18,36 m 20,32 m 18,36 m 20,32 m
 (60 pés 3 pol.) (66 pés 8 pol.) (60 pés 3 pol.)  (66 pés 8 pol.)
Capacidade da plataforma  454 kg N/A 454 kg 227 kg
(restringida) (1.000 lb)  (1.000 lb) (500 lb)
Capacidade da plataforma  227 kg 227 kg 227 kg 227 kg
(não restringida) (500 lb) (500 lb) (500 lb) (500 lb)

Alcance horizontal 15,09 m 17,30 m 15,09 m 17,30 m
 (49 pés 6 pol.) (56 pés 9 pol.) (49 pés 6 pol.) (56 pés 9 pol.)

Largura total 2,41 m 2,41 m 2,49 m 2,49 m
 (7 pés 11 pol.) (7 pés 11 pol.) (8 pés 2 pol.) (8 pés 2 pol.)

Peso  10.319 kg 12.519 kg 10.206 kg 12.293 kg
 (22.750 lb)  (27.600 lb)  (22.500 lb) (27.100 lb)

Plataformas de lança 
telescópica série 600

Suba além e conquiste 
terrenos difíceis. 
Com a poderosa combinação de 
desempenho e confiabilidade 
da série 600, você pode superar 
ainda mais desafios no seu 
local de trabalho. A elevada 
capacidade da plataforma e a 
grande área de trabalho da série 
JLG® 600 melhoram o acesso e 
a produtividade. Lama, areia e 
terrenos irregulares não são páreo 
para o eixo oscilante de série e 
para a capacidade de superar 
rampas de até 45%. Seus recursos 
extras incluem um Jib opcional 
de 1,83 m (6 pés) para uma maior 
amplitude de movimentos, uma 
bandeja basculante do motor 
para acesso mais fácil para a 
manutenção de rotina e funções 
mais suaves da máquina.

COMPLETE TODO TIPO 
DE TRABALHOS 
DIFÍCIL
Para encarar 
terrenos 
difíceis, 
escolha os 
elevadores 
com esteiras 
série 600. Parte 
inferior da carroceria com esteiras, 
capacidade para 454 kg (1.000 lb), 
melhor manobrabilidade em 
superfícies macias e raio de giro 
zero permitem que você chegue 
mais rapidamente ao ponto exato 
do trabalho.

Plataformas de lança telescópica
SÉRIE 600
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Telescópio série 800
VANTAGENS
n  Capacidade dupla da plataforma, 

de até 454 kg (1.000 lb). 
n  Capacidade de superar rampas de 

até 45% e eixo oscilante para uma 
melhor tração. 

n  A bandeja basculante do motor 
permite um acesso mais rápido e 
fácil para a manutenção de rotina.

n  Maiores velocidades da lança.

 800S 860SJ

Altura da plataforma 24,38 m 26,21 m
 (80 pés) (86 pés)
Capacidade da plataforma 454 kg 340 kg
(restringida) (1.000 lb) (750 lb)
Capacidade da plataforma 227 kg 227 kg
(não restringida) (500 lb) (500 lb)

Alcance horizontal 21,64 m 22,86 m
 (71 pés) (75 pés)
Largura total 2,49 m 2,49 m
(eixos retraídos) (8 pés 2 pol.) (8 pés 2 pol.)

Peso 15.060 kg 16.488 kg
 (33.200 lb)  (36.350 lb)

Plataformas de lança 
telescópica série 800

Maior alcance. 
Controle de confiança.
Gaste o seu tempo fazendo o seu 
trabalho. Vá do solo até 24,38 m (80 
pés) em menos de 67 segundos – 
40% mais rápido que a concorrência. 
Essas máquinas de 24,38 m (80 pés) 
têm um desempenho comprovado 
no trabalho – até 22,86 m (75 pés) 
de alcance horizontal e capacidade 
dupla da plataforma, de até 454 
kg (1.000 lb). Seu chassi estreito 
e com largura fixa permite que 
você entre e saia de espaços 
apertados enquanto o Jib opcional 
1,83 m (6 pés) lhe dá acesso aos 
posicionamentos necessários.

CONTROLES AVANÇADOS
O mesmo conjunto de controles 
está instalado em toda a família de 
elevadores de lança JLG®. O sistema 
Advanced Design Electronics 
(Componentes eletrônicos de 
projeto avançado, Control ADE®) 
proporciona funções mais suaves 
da máquina, maior eficiência de 
combustível e menos emissões.

Plataformas de lança telescópica
SÉRIE 800
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Levando a 
produtividade a níveis 
mais elevados.
Seja o rei dos canteiros de obras 
com a série Ultra JLG®. Quando 
chega a hora de encarar desafios 
nas alturas, você quer uma máquina 
sólida, que vá além das demandas 
comuns do dia a dia. A lança 
resistente lhe dá a confiança e o 
apoio necessários. E o exclusivo arco 
controlado regula as velocidades nas 
bordas da área de trabalho, para que 
você sinta a mesma velocidade em 
todas as posições.

MAIS CAPACIDADE
Com capacidade dupla de 
454/227 kg (1.000/500 lb), 
a plataforma pode 
lidar com mais 
trabalhadores, 
mais ferramentas 
ou mais material.

Telescópio série Ultra
VANTAGENS
n  O acionamento contínuo nas quatro rodas permite que você supere qualquer 

terreno irregular.
n  SkyPower,® um gerador contínuo integrado de 7.500 W.
n  O sistema de acompanhamento da área regula as velocidades nas bordas da 

área de trabalho para melhorar o conforto.
n  A lança JibPLUS® permite que a plataforma alcance os cantos mais difíceis.*
*Capacidade restringida a 227 kg (500 lb) quando o braço estiver no modo de oscilação lateral.

 1200SJP 1350SJP 1500SJ 1850SJ

Altura da plataforma 36,58 m 41,15 m 45,7 m 56,56 m
 (120 pés) (135 pés) (150 pés) (185 pés 7 pol.)
Capacidade da plataforma 454 kg 454 kg 454 kg 454 kg
(restringida) (1.000 lb) (1.000 lb) (1.000 lb) (1.000 lb)
Capacidade da plataforma 227 kg 227 kg 227 kg 227 kg
(não restringida) (500 lb) (500 lb) (500 lb) (500 lb)

Alcance horizontal 22,86 m 24,38 m 24,38 m 24,38 m
 (75 pés) (80 pés) (80 pés) (80 pés)
Largura total 2,49 m 2,49 m 2,49 m 2,49 m
(eixos retraídos) (8 pés 2 pol.) (8 pés 2 pol.) (8 pés 2 pol.) (8 pés 2 pol.)
Largura total 3,81 m 3,81 m 3,81 m 5,04 m
(eixos estendidos) (12 pés 6 pol.) (12 pés 6 pol.) (12 pés 6 pol.) (16 pés 6 pol.)

Peso1 18.552 kg 20.411 kg 21.772 kg 27.352 kg
 (40.900 lb) (45.000 lb) (48.000 lb) (60.300 lb)

1. Certos opcionais ou itens de série em determinados países aumentam o peso.

Plataformas de lança 
telescópica série Ultra

Plataformas de lança telescópica
SÉRIE ULTRA



13

Série E300
VANTAGENS
n  Capacidade da plataforma de 227 kg (500 lb).
n  A exclusiva lança JibPLUS® opcional proporciona uma amplitude de 180 graus 

de movimento de um lado para o outro.
n  Altura da plataforma de 9,14 m (30 pés).
n  Tenha uma maior produtividade com ciclos de trabalho mais longos.
n  Ecológico, com emissão zero e baixo ruído.

Dê um salto de 
produtividade.
Os elevadores de lança série E300 
são ecológicos e têm o melhor 
desempenho do setor. Com o 
braço articulado, você terá um 
acesso ainda maior a locais difíceis. 
O opcional JibPLUS® permite 
que o braço seja manobrado de 
um lado para o outro, para um 
acesso completo.

MANOBRABILIDADE. 
INTERNA E EXTERNAMENTE.
O Controle Automático de Tração 
na série E300 melhora a tração 
em superfícies desniveladas ou 
escorregadias e proporciona uma 
maior manobrabilidade. Ambas as 
rodas de acionamento funcionam 
de forma independente, para 
melhorar a tração em superfícies 
desniveladas e reduzir o atrito dos 
pneus nas curvas fechadas.

 E300AJ E300AJP

Altura da plataforma 9,19 m 8,96 m
 (30 pés 2 pol.) (29 pés 5 pol.)
Capacidade da plataforma 227 kg 227 kg
(não restringida) (500 lb) (500 lb)

Alcance horizontal 6,17 m 6,12 m
 (20 pés 3 pol.) (20 pés 1 pol.)

Largura total 1,22 m 1,22 m
 (48 pol.) (48 pol.)

Peso  6.831 kg 6.985 kg
 (15.060 lb) (15.400 lb)

Plataformas de lança 
elétricas série E300

Plataformas de lança elétricas
SÉRIE E300
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Desempenho contínuo.
A série E400 o manterá traba-
lhando por até 50% mais tempo 
que a concorrência, com os 
melhores ciclos de trabalho do 
setor. A opção de multialimentação 
proporciona uma operação 
contínua e carregamento mais 
rápido da bateria com o sistema 
de carregamento Automático 
QuikCharge GenSet. Além disso, 
você pode escolher entre opções 
com e sem braço e duas larguras 
de chassi para caber em qualquer 
espaço de trabalho. Também pode 
escolher alimentação elétrica 
ou multicombustível.

VISOR DE CÓDIGOS DE FALHAS 
INTEGRADO
Obtenha feedback instantâneo 
sobre o status da sua máquina.

   E400AJP M400AJP
 E400A M400A E400AJP  M400AJP 
 estreito estreito estreito estreito

Altura da plataforma 12,19 m 12,19 m 12,19 m 12,19 m
 (40 pés) (40 pés) (40 pés) (40 pés)
Capacidade da plataforma 227 kg  227 kg 227 kg 227 kg
(não restringida) (500 lb) (500 lb) (500 lb) (500 lb)

Alcance horizontal 6,45 m 6,45 m 6,83 m 6,83 m
 (21 pés 2 pol.) (21 pés 2 pol.) (22 pés 5 pol.) (22 pés 5 pol.)

Largura total N/A N/A 1,75 m 1,75 m
   (5 pés 9 pol.) (5 pés 9 pol.)
Largura total 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m
(modelos estreitos) (4 pés 11 pol.) (4 pés 11 pol.) (4 pés 11 pol.) (4 pés 11 pol.)

Peso  N/A N/A 6.214 kg 6.350 kg
   (13.700 lb) (14.000 lb)
Peso 5.942 kg 6.078 kg 6.759 kg 6.895 kg
(modelos estreitos) (13.100 lb) (13.400 lb) (14.900 lb) (15.200 lb)

Plataformas de lança  
elétricas 
série E400/M400

Série E /M400
VANTAGENS
n  Capacidade da plataforma de 227 kg 

(500 lb).
n  A exclusiva lança JibPLUS® opcional 

proporciona uma amplitude de 
180 graus de movimento de um 
lado para o outro.

n  Altura da plataforma de 12,19 m 
(40 pés).

n  Tenha uma maior produtividade 
com ciclos de trabalho mais longos.

n  Ecológico, com emissão zero e 
baixo ruído.

Plataformas de lança elétricas
SÉRIE E/M400
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 E450A M450A  E450AJ M450AJ

Altura da plataforma  13,72 m 13,72 m 13,72 m 13,72 m
 (45 pés) (45 pés) (45 pés) (45 pés)
Capacidade da plataforma 227 kg 227 kg 227 kg 227 kg
(não restringida) (500 lb) (500 lb) (500 lb) (500 lb)

Alcance horizontal  7,04 m 7,04 m 7,24 m 7,24 m
 (23 pés 1 pol.) (23 pés 1 pol.) (23 pés 9 pol.) (23 pés 9 pol.)

Largura total  1,75 m 1,75 m 1,75 m 1,75 m
 (5 pés 9 pol.) (5 pés 9 pol.) (5 pés 9 pol.) (5 pés 9 pol.)

Peso  5.715 kg 5.851 kg 6.532 kg 6.667 kg
 (12.600 lb) (12.900 lb) (14.400 lb) (14.700 lb)

Plataformas de lança 
articulada série E450/M450

Plataformas de lança 
elétricos.
ACESSO MAIS FÁCIL, 
MAIOR PRODUTIVIDADE.
Passe menos tempo posicionando 
e mais tempo trabalhando com 
as velocidades mais rápidas das 
funções da série E450. Com a 
lança mais rápida da sua classe 
e operações multifuncionais, 
você pode realizar mais trabalho 
seja em ambientes internos ou 
externos. O Jib opcional permite 
que você chegue mais perto do 
ponto de trabalho, proporcionando 
uma amplitude de 141 graus de 
movimento vertical. Enquanto 
isso, o sistema de carregamento 
automático QuikCharge GenSet 
com multialimentação carrega 
automaticamente as baterias, para 
garantir uma operação contínua e 
a produtividade ideal da máquina.

DESEMPENHO SOBRE PISO 
RÍGIDO E FORA DELE
Sensores nas rodas proporcionam 
um feedback para que o sistema 
de controle avançado possa 
assegurar que ambas as rodas de 
acionamento funcionem de forma 
independente, melhorando assim a 
tração em superfícies 
desniveladas e em 
aplicações fora 
de piso rígido.

Série E /M450
VANTAGENS
n  Capacidade da plataforma de 227 kg 

(500 lb).
n  Lança com Jib opcional exclusivo 

que proporciona uma amplitude de 
141 graus de movimento vertical.

n  Altura da plataforma de 13,71 m 
(45 pés).

n  Controle automático de tração para 
uma maior mobilidade.

n  Tenha uma maior produtividade 
com ciclos de trabalho mais longos.

n  Ecológico, com emissão zero e 
baixo ruído.

Plataformas de lança elétricas
SÉRIE E/M450
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Série E /M600
VANTAGENS
n  Mais de 13,11 m (43 pés) de 

alcance horizontal. 
n  Emissão zero e operação silenciosa.
n  Baixo tempo de recarga com o 

sistema multialimentação.
n  Baixo peso bruto do veículo: 

6.894 kg (15.200 lb).
n  Eixo oscilante de série e 

acionamento opcional de todas 
as rodas.

Máquina limpa e verde, 
com 18,29 m (60 pés).
A série E600 lhe dá o máximo em 
altura em um elevador de lança 
elétrico. Com quatro configurações, 
você pode escolher entre elétrico 
ou multialimentação, articulado de 
série ou articulado com JibPLUS.® 

Você pode trabalhar sobre 
piso rígido ou fora dele, sem 
hesitação, e os pneus para todo 
terreno não deixam marcas no 
chão. Com o Controle automático 
de tração, o acionamento de 
todas as rodas opcional e o eixo 
oscilante de série, ninguém 
precisa temer deslocamentos em 
terrenos irregulares.

Seu trabalho pode ser em 
aplicações industriais, manutenção, 
construção ou qualquer outro 
setor. O importante é saber que 
a série E600 proporciona emissão 
zero e níveis reduzidos de ruído.

   E600J M600J  E600JP M600JP

Altura da plataforma   18,36 m 18,36 m 18,39 m 18,39 m
  (60 pés 3 pol.) (60 pés 3 pol.) (60 pés 4 pol.) (60 pés 4 pol.)
Capacidade da plataforma  227 kg 227 kg 227 kg 227 kg
(não restringida)  (500 lb) (500 lb) (500 lb) (500 lb)

Alcance horizontal   13,18 m 13,18 m 13,54 m 13,54 m
  (43 pés 3 pol.) (43 pés 3 pol.) (44 pés 5 pol.) (44 pés 5 pol.)

Largura total   2,41 m 2,41 m 2,41 m 2,41 m
  (7 pés 11 pol.) (7 pés 11 pol.) (7 pés 11 pol.)  (7 pés 11 pol.)

Peso   6.895 kg 7.756 kg 7.144 kg 7.200 kg
  (15.200 lb) (15.500 lb) (15.750 lb) (16.050 lb)

Plataformas de lança elétricas 
série E/M600

Plataformas de lança elétricas
SÉRIE E/M600
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Série R T
VANTAGENS
n  Capacidade máxima de 1.021 kg (2.250 lb), para mais trabalhadores e mais materiais. 
n  A plataforma MegaDeck proporciona mais de 13,5 m² (145 pés²) de espaço de trabalho 

e extensões de assoalho duplo opcionais. 
n  Capacidade de superar rampas de até 45%.
n  Alturas da plataforma de 7,92 m (26 pés), 10,6 m (33 pés) e 13,11 m (43 pés). 
n  Capacidade de nivelamento mais rápido, com macacos de nivelamento de um 

toque opcionais. 
n  A alimentação da bomba do pistão, o acionamento nas quatro rodas e o eixo oscilante  

proporcionam uma incomparável capacidade de operação em todo tipo de terreno. 

Capacidade mais elevada. 
Plataformas maiores. 
A poderosa série RT permite que você  
trabalhe de forma mais eficiente em uma  
variedade de aplicações, com capacidade de 
levantamento mais elevada e plataformas maiores. 
Quando você quiser terminar o trabalho dentro do 
prazo e do orçamento, deixe a série RT trabalhar para 
você. A plataforma exclusiva MegaDeck® leva mais 
pessoas e mais material lá para cima, até a área de 
trabalho, para garantir a produtividade ideal. Isso é 
fundamental quando você tem aplicações que exigem 
várias placas de drywall ou revestimento isolante.

 260MRT 3394RT 4394RT

Altura da plataforma 7,92 m 10,06 m 13,11 m
 (26 pés) (33 pés) (43 pés)
Capacidade da plataforma 567 kg 1.020 kg 680 kg
(não restringida) (1.250 lb) (2.250 lb) (1.500 lb)

Tamanho da plataforma 1,65 x 2,59 m 2,18 x 3,81 m 2,18 x 3,81 m
 (65 x 102 pol.) (86 x 150 pol.) (86 x 150 pol.)

Largura total 1,75 m  2,39 m  2,39 m 
 (5 pés 9 pol.) (7 pés 10 pol.) (7 pés 10 pol.)

Fonte de alimentação Combustível duplo Combustível duplo Combustível duplo
 de 18,3 kW (24,5 hp) de 61 kW (82 hp) de 61 kW (82 hp)
 Diesel de 17,5 kW  Diesel de 36,5 kW Diesel de 36,5 kW 
 (23,5 hp) (49 hp)  (49 hp)

Peso  3.338 kg 5.402 kg 6.940 kg
 (7.360 lb) (11.910 lb) (15.300 lb)

Tesouras para  
terreno irregular

Tesoura para 
terreno irregular.
TAMANHO COMPACTO, AGILIDADE GIGANTE
Vá aonde os outros elevadores pantográficos não 
conseguem com o 260MRT. Seu chassi estreito, 
de 1,75 m (69 pol.), cabe em espaços apertados, 
enquanto o acionamento nas quatro rodas de 
série e a capacidade de superar rampas de até 35% 
garantem que você fique sempre em movimento. 
Uma grande plataforma de trabalho, com extensão 
de assoalho extensível de 1,22 m (4 pés) e capacidade 
da plataforma de 567 kg (1.250 lb), acomoda 
mais material e permite que você seja muito 
mais produtivo.

Tesouras para terrenos irregulares SÉRIE RT
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Pronto para trabalhar 
além do horário. 
Experimente os benefícios de um 
tempo reduzido de carregamento 
e de um tempo de operação 
mais longo com os elevadores 
pantográficos série ES. Você pode 
trabalhar por mais tempo, fazendo 
muito mais em só dia de trabalho.

Com apenas duas mangueiras e 
quatro encaixes, você vai trabalhar 
com uma máquina mais limpa, 
o que diminui as exigências de 
manutenção programada e reduz a 
possibilidade de vazamentos.

A capacidade de até 454 kg 
(1.000 lb), os controles propor-
cionais para uma operação fácil e 
os pacotes de acessórios opcionais 
lhe garantem tudo que é preciso 
para a realização do seu trabalho.

Série ES
VANTAGENS
n  Baixo custo de propriedade. 
n  Exclusivos pacotes de acessórios 

específicos para cada aplicação.
n  Plataformas maiores e capacidade 

mais elevada.
n  Três modelos com largura de 76 cm 

(30 pol.), que cabem em vãos de 
portas e corredores comuns.

n  Tração positiva automática.

Tesouras elétricas  
série ES 1930ES 2030ES 2630ES 2646ES 3246ES

Altura da plataforma 5,72 m 6,10 m 7,77 m 7,92 m 9,68 m
 (18 pés 9 pol.) (20 pés) (25 pés 6 pol.) (26 pés) (31 pés 9 pol.)
Capacidade da plataforma 227 kg 363 kg 227/363 kg 454 kg 318/454 kg
(não restringida) (500 lb) (800 lb) (500/800 lb) (1.000 lb) (700/1.000 lb)

Tamanho da plataforma 0,76 x 1,87 m 0,76 x 2,3 m 0,76 x 2,3 m. 1,12 x 2,5 m 1,12 x 2,5 m
 (30 x 73,5 pol.) (30 x 90,5 pol.) (30 x 90,5 pol.) (44 x 98,5 pol.) (44 x 98,5 pol.)

Largura total 76 cm 76 cm 76 cm 1,17 m 1,17 m
 (30 pol.) (30 pol.) (30 pol.) (46 pol.) (46 pol.)

Fonte de alimentação  4 x 6 V 4 x 6 V 4 x 6 V 4 x 6 V 4 x 6 V
 220 Ah 220 Ah 220 Ah 220 Ah 220 Ah

Peso  1.218 kg 1.737 kg 2.155 kg 2.243 kg 2.243 kg
 (2.685 lb) (3.830 lb) (4.815 lb) (4.945 lb) (4.945 lb)

Tesouras elétricas
SÉRIE ES
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Tesouras elétricas série RS 1932RS 3248RS

Altura da plataforma 5,8 m 9,75 m
 (19 pés) (32 pés)

Capacidade da plataforma 227 kg 320 kg
 (500 lb) (705 lb)

Tamanho da plataforma 0,68 x 1,82 m 1,08 x 2,15 m
 (27 x 72 pol.) (42,5 x 84,7 pol.)

Largura total 0,812 m 1,22 m
 (32 pol.) (48 pol.)
Fonte de alimentação 4 x 6 V 220 Ah 4 x 6 V 220 Ah

Peso 1.360 kg 2.300 kg
 (3.000 lb) (5.070 lb)

Série R S
VANTAGENS
n  O acionamento elétrico direto 

proporciona os melhores ciclos de 
trabalho do setor, similares aos da 
série ES.

n  A proteção passiva contra buracos 
elimina peças móveis, reduzindo  
a necessidade de reparos ou  
substituições.

n  Apenas quatro mangueiras, para 
uma maior confiabilidade.

n  A área de armazenamento da 
bateria é facilmente acessível, 
sem gaveta para puxar.

n  Ambos os modelos possuem a 
capacidade de carregamento sem 
ajuda e se deslocam em rampas 
de até 25%. 

Sempre pronto para 
trabalhar.
A série RS pode ser usada em pratica-
mente qualquer lugar: em aplicações de 
construção comercial, hospitais, escolas, 
na manutenção de instalações e muito 
mais.  A resistência e o design simples 
da série RS tornam essas máquinas 
extremamente confiáveis. Trata-se de um 
investimento que cabe no seu bolso sem 
sacrifícios de desempenho e qualidade.

Escolha entre dois modelos com alturas 
de até 9,75 m (32 pés) e capacidade de 
320 kg (705 lb). Os controles inovadores 
do operador (similares aos da série ES) 
e o raio de giro pequeno proporcionam 
facilidade de uso e uma grande mobi-
lidade no canteiro de obras. O Indicador 
digital multifuncional simplifica a 
avaliação da bateria e o diagnóstico 
de falhas.

Tesouras elétricas 
SÉRIE RS
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Desempenho 
excepcional seja sobre 
piso rígido ou fora dele.
Trabalhe em uma grande variedade 
de terrenos sem ruído nem fumaça. 
Com o eixo oscilante de série, 
capacidade de superar rampas de 
até 35%, pneus resistentes para todo 
tipo de terreno e ainda a opção de 
acionamento de todas as rodas, você 
pode sair do piso rígido e entrar 
na lama sem preocupações com os 
elevadores pantográficos da série LE.

Seu eficiente sistema de aciona-
mento elétrico direto proporciona 
a musculatura necessária para os 
trabalhos mais exigentes. E você 
terá o dobro dos ciclos de trabalho 
de outros elevadores pantográficos 
elétricos com as baterias de 
ciclo profundo.

O Controle automático de tração 
contínuo e um eixo oscilante 
aumentam a produtividade em 
terrenos irregulares. 

Série LE
VANTAGENS
n  O dobro dos ciclos de trabalho dos 

elevadores pantográficos elétricos 
da concorrência. 

n  Capacidade de 454 kg (1.000 lb) 
(3369LE) na plataforma e de 113 kg 
(250 lb) na extensão da plataforma. 

n  Emissão zero e operação silenciosa 
para ambientes sensíveis. 

n  A opção de multialimentação 
apresenta um gerador a diesel 
integrado com melhor eficiência de 
combustível para reduzir os custos e 
carregar automaticamente a bateria.

Tesouras elétricas  
grandes série LE 3369LE 4069LE

Altura da plataforma 10,06 m 12,19 m
 (33 pés) (40 pés)
Capacidade da plataforma 454 kg 363 kg
(não restringida) (1.000 lb) (800 lb)

Tamanho da plataforma 1,65 x 2,92 m 1,65 x 2,92 m
 (65 x 115 pol.) (65 x 115 pol.)

Largura total 1,75 m 1,75 m
 (5 pés 9 pol.) (5 pés 9 pol.)

Fonte de alimentação 8 x 6 V  8 x 6 V
 370 Ah 370 Ah

Peso 1.247 kg 4.790 kg
 (9.760 lb) (10.560 lb)

Tesouras elétricas grandes
SÉRIE LE
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Série 12 30ES
VANTAGENS
n  Raio de giro de 13 cm (5 pol.) para 

espaços apertados de trabalho.
n  Tempo de levantamento/

abaixamento – 14/18 segundos, 
para uma maior produtividade.

n  Sem correntes, cabos ou roletes 
para receber manutenção ou 
serem trocados.

Compacto. Potente. Produtivo.
O elevador com mastro 1230ES é compacto o 
suficiente para se adaptar a um elevador de 
cargas e leve o bastante para ser usado em 
pisos que não suportam grandes cargas. O 
acionamento elétrico supereficiente o mantém 
trabalhando por mais tempo, aumentando 
seu tempo de disponibilidade e elevando sua 
produtividade. Com capacidade de 227 kg 
(500 lb), o 1230ES tem musculatura para 
carregar você e o seu equipamento, 
mesmo na altura máxima.

 1230ES

Altura da plataforma 3,66 m
 (12 pés)
Capacidade da plataforma 227 kg
(não restringida) (500 lb)

Tamanho da plataforma 0,68 x 1,25 m
 (27 x 49,4 pol.)

Largura total 76 cm
 (30 pol.)

Peso 790 kg
 (1.740 lb)

Plataformas com mastro 
elétricos 1230ES

98% MAIS LIMPOS
Menos mangueiras e 
acoplamentos significa 
menos possíveis 
pontos de vazamento.

CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO
•  As portas basculantes da bateria, 

totalmente em aço, possuem 
dobradiças para serviços pesados.

•  Seu design resistente e o 
mastro forte de 3,66 m (12 pés) 
proporcionam durabilidade.

Plataformas com mastro vertical
MODELO SÉRIE 1230ES
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Para acesso a locais de difícil alcance.
O elevador com mastro vertical JLG Toucan® permite 
que você trabalhe em, sobre e ao redor de linhas de 
montagem, prateleiras, dutos ou partições com mais 
facilidade e sem interferências. Sua capacidade 
de 227 kg (500 lb) e o acionamento elétrico de 
longa duração aumentam a produtividade. 

CONSTRUÍDO PARA SUPERAR OS 
DESAFIOS DAS INSTALAÇÕES
Manutenção de fábricas, trocas 
e conversões de ferramentas, 
armazenamento, inspeções e 
remodelagens, empreitadas em 
geral – você pode contar com a 
série Toucan para ajudá-lo a manter 
a produção sem interrupções.

Série Toucan ®  
VANTAGENS
n  O braço articulado versátil propor-

ciona até 7,16 m (23 pés e 6 pol.) de 
alcance vertical e até 4,42 m (14 pés 
e 6 pol.) de alcance horizontal.

n  Mastro que gira 360 graus, para 
uma incomparável capacidade 
de posicionamento.

n  Capacidade para dois trabalhadores 
e materiais.

Plataformas de lança com 
mastro série Toucan T20E T26E T32E

Altura da plataforma 6,14 m 8,05 m 9,83 m
 (20 pés 2 pol.) (26 pés 5 pol.) (32 pés 3 pol.)
Capacidade da plataforma 227 kg 227 kg 227 kg
(não restringida) (500 lb) (500 lb) (500 lb)

Alcance horizontal 1,99 m 2,64 m 4,60 m
 (6 pés 6,7 pol.) (8 pés 8 pol.) (15 pés 1 pol.)

Largura total 99 cm 114 cm 120 cm
 (39 pol.) (45 pol.) (47,2 pol.)

Peso  2.431 kg 3.100 kg 4.300 kg
 (5.360 lb) (6.834 lb) (9.480 lb)

Plataformas de lança com mastro
SÉRIE TOUCAN® 
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Série de elevadores compactos 
com esteiras  X390AJ X500AJ X550AJ X600AJ X700AJ

Altura da plataforma 11,9 m 14,95 m 16,76 18,05 m 21,20 m
 (39 pés 2 pol.) (49 pés) (55 pés) (59 pés 3 pol.) (69 pés 7 pol.)
Capacidade da plataforma 200 kg 230 kg 200 kg 230 kg 200 kg
(não restringida) (440 lb) (500 lb) (440 lb) (500 lb) (440 lb)

Alcance horizontal 6,70 m 7,00 m 6,40 m 9,1 m 11,27 m
 (22 pés) (23 pés) (21 pés) (30 pés) (37 pés)

Largura total 0,77 m 0,77 m 0,77 m 0,77 m 0,99 m  
 (31 pol.) (31 pol.) (31 pol.) (31 pol.) (39 pol.)

Peso  1.670 kg 2.230 kg 2.098 kg 2.880 kg 2.990 kg
 (3.682 lb) (4.916 lb) (4.630 lb) (6.350 lb) (6.592 lb)

Especificações preliminares – consulte a fábrica para obter mais detalhes.

Série de elevador es 
de lança compac tos 
com esteiras 
VANTAGENS
n  O projeto compacto aumenta a 

facilidade de transporte.
n  Ainda mais manobrabilidade 

e acessibilidade.
n  Equipamento ecológico  –  com 

motores flexíveis, elétrico e a 
combustão, para uma maior 
eficiência energética.

n  É preciso usar escoras para a 
operação e para proporcionar a 
devida capacidade de nivelamento.

n  Leve o bastante para trabalhos 
em pisos baixos e muito fácil 
de transportar.

As fotografias mostradas nesta publicação são apenas para fins ilustrativos. Quaisquer produtos, adesivos ou outros detalhes 
mostrados estão sujeitos a alteração ou modificação a critério dos fabricantes.

Alcance aquilo que os 
outros não conseguem 
com o elevador de lança 
compacto com esteiras JLG®.
Agora você pode ir a muitos mais pontos de 
qualquer canteiro de obras graças ao baixo 
peso e às esteiras de borracha do novo 
elevador de lança compacto com esteiras. 
Com três modelos disponíveis, com alturas 
de trabalho variando de 13,71 m a 22,86 m 
(45 pés a 75 pés), os elevadores de lança 
compactos com esteiras JLG possuem uma 
carroceria com rodas dentadas com esteiras que 
sobem degraus, além de um chassi estreito para 
acessar portões, pátios, vãos de portas padrão 
e prédios públicos.

Plataformas de lança compactos
SÉRIE DE ELEVADORES COMPACTOS COM ESTEIRAS



O Tow-Pro® vai para onde 
quer que você for.
A série Tow-Pro® permite que você realize os 
mesmos trabalhos que os outros elevadores 
de lança elétricos JLG®, mas com uma opção 
mais fácil para transporte. Com o engate 
combinado padrão, a melhor velocidade 
de reboque do mercado e escoras de 
autonivelamento, você pode levar o 
Tow-Pro para o canteiro de obras e 
começar a trabalhar sem demora.

Você pode realizar uma variedade de 
trabalhos, incluindo manutenção 
residencial, construção, lavagem 
com pressão, poda de árvores, 
pintura externa e outras tarefas 
de manutenção. Seus dois 
modelos oferecem alturas de 
plataforma de 10,67 m (35 pés) 
ou 15,24 m (50 pés), e ambos 
possuem capacidade para 
227 kg (500 lb), para você e 
suas ferramentas.

Série Tow- Pr o
VANTAGENS
n  Modelos de 10,67 m (35 pés) e 15,24 m (50 pés). 
n  Velocidade de reboque de 105 km/h (65 mi/h), a maior do mercado.
n  Motor elétrico de 24 V CC ou a gás. 
n  Linhas de água e ar comprimido padrão para a plataforma. 

Plataformas de lança  
rebocáveis
 T350 T500J

Altura da plataforma 10,67 m 15,24 m
 (35 pés) (50 pés)

Capacidade da plataforma  227 kg 227 kg
 (500 lb) (500 lb)

Alcance horizontal  6,14 m 9,6 m
 (20 pés 2 pol.) (31 pés 6 pol.)

Largura total  1,44 m 1,7 m
 (4 pés 9 pol.) (5 pés 7 pol.)

Peso  1.542 kg 2.177 kg
 (3.400 lb) (4.800 lb)

ACESSO FÁCIL
O braço articulado 
permite alcançar locais 
de difícil acesso. 
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Elevadores verticais móveis
SÉRIE MVL

Plataformas de lança rebocável
SÉRIE TOW-PRO®



25

RAIO DE GIRO ZERO
Seu design compacto permite 
que o MVL gire sobre o próprio 
eixo, proporcionando maior 
acesso a áreas onde o espaço 
é limitado.

Aumente sua 
produtividade.
Nos trabalhos de manutenção em 
fábricas, shoppings, aeroportos 
ou prédios públicos, os elevadores 
verticais móveis JLG® permitem que 
você fique na ativa por muito mais 
tempo. Um motor de acionamento 
elétrico direto confiável fornece 
energia enquanto as baterias de 
ciclo longo e sem manutenção 
mantêm a carga. O carregador 
integrado automático tem 
capacidade de recarga de cinco 
horas. Três opções de plataforma 
exclusivas com montagens de 
troca rápida de apenas um minuto 
permitem realizar trabalhos 
de manutenção com muito 
mais eficiência.

FÁCIL DE OPERAR E MANOBRAR 
Siga direto para a tarefa a realizar 
com o controle por joystick 
único Point & Go®. Ele opera o 
acionamento e a direção, assim 
como o levantamento e a descida, 
com velocidades variáveis para 
cima e para baixo. 

Série M VL
VANTAGENS
n  Pode ser dirigido na altura total 

sem escoras.
n  Longos ciclos de trabalho da bateria.
n  O mastro anodizado mais rígido 

do setor.

Elevadores verticais 
móveis série MVL 15MVL 20MVL

Altura da plataforma 4,69 m 5,97 m
 (15 pés 2 pol.) (19 pés 1 pol.)

Largura total da base 75 cm 75 cm
 (29,5 pol.) (29,5 pol.)

Capacidade da plataforma 227 kg 159 kg
 (500 lb) (350 lb)

Raio de curva Zero Zero 

Velocidade do acionamento 5,6 km/h 5,6 km/h
(plataforma abaixada) (3,5 mi/h) (3,5 mi/h)
Velocidade do acionamento 1 km/h 1 km/h
(plataforma elevada) (0,6 mi/h) (0,6 mi/h)

Elevadores verticais móveis
SÉRIE MVL
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Empurre pra lá a sua lista 
de manutenção.
Os elevadores verticais móveis da série  
AccessMaster® fornecem um nível totalmente 
novo de valor e desempenho. Da sua porta-
bilidade à sua manobrabilidade, os eleva-
dores AccessMaster cumprem mesmo o que 
prometem. 

A série AM apresenta seis modelos com 
alturas de plataforma de 5,79 m a 12,50 m 
(19 pés a 41 pés), e um modelo que não 
requer escoras, mesmo na sua altura total. 
De serviços industriais e manutenção até 
o uso em entretenimento e institucional, a 
capacidade de 159 kg (350 lb) da plataforma 
lhe proporciona o espaço necessário para o 
seu trabalho.

Série A M
VANTAGENS
n  Alturas da plataforma de 5,79 m 

a 12,50 m (19 pés a 41 pés).
n  Grades quadradas de 

aço resistentes.
n  O mastro anodizado é mais 

forte, mais rígido e não 
necessita de manutenção 
por toda a sua vida útil.

n  Kit de extensão da base 
disponível em todos os 
modelos AM.

 20AM 25AM 30AM 36AM 41AM

Altura de trabalho 7,92 m 9,45 m 10,97 m 12,8 m 14,33 m
 (26 pés) (31 pés) (36 pés) (42 pés) (47 pés)

Largura total da base 74 cm 74 cm 74 cm 74 cm 74 cm
 (29 pol.) (29 pol.) (29 pol.) (29 pol.) (29 pol.)

Altura total recolhido 1,97 m 1,97 m 1,97 m 2,64 m 2,64 m
 (77,5 pol.) (77,5 pol.) (77,5 pol.) (104 pol.) (104 pol.)

Capacidade da plataforma 159 kg 159 kg 159 kg 136 kg 136 kg
 (350 lb) (350 lb) (350 lb) (300 lb) (300 lb)

Tamanho da plataforma 66 x 65 cm. 66 x 65 cm 66 x 65 cm 66 x 65 cm 66 x 65 cm
 (26 x 25,5 pol.) (26 x 25,5 pol.) (26 x 25,5 pol.) (26 x 25,5 pol.) (26 x 25,5 pol.)

Elevadores verticais 
móveis série AM

Elevadores verticais 
móveis série AMI 19AMI

Altura de trabalho 7,62 m
 (25 pés)

Largura total da base 86 cm
 (34 pol.)

Altura total recolhido 1,98 m
 (78 pol.)

Capacidade da plataforma 160 kg
 (350 lb)

Tamanho da plataforma 71 x 66 cm
 (28 x 26 pol.)

FÁCIL DE TRANSPORTAR
Todos os modelos AM 
têm um dispositivo de 
carregamento por roletes 
que proporciona um 
carregamento conveniente.

Elevadores verticais móveis 
SÉRIE AM
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Elevando a 
produtividade em 
toda área do local 
de trabalho.
Seja qual for a tarefa, a segurança é 
sempre fundamental. A plataforma 
de trabalho aéreo LiftPod® da JLG 
oferece uma plataforma fechada 
e segura, com capacidade de 
trabalhar a 360 graus com ambas 
as mãos em alturas de até 4,27 m 
(14 pés). Coloque sua produtividade 
nas alturas enquanto você ajuda a 
manter os custos de segurança lá 
em baixo.

PRODUTIVIDADE
A LiftPod não precisa ser operada 
por dois trabalhadores, como 
regulamentado pela OSHA (EUA). 
Pelo contrário! Nela, um trabalhador 
pode subir sozinho na plataforma e 
fazer todo o trabalho.

LEVE-A A QUALQUER LUGAR
Você pode usar uma pick-up, van 
ou SUV e levar a LiftPod aonde 
quer que seja preciso. Leve e muito 
portátil, a LiftPod é fácil de montar 
e pode ser armazenada até mesmo 
em um armário quando não estiver 
em uso.

LiftPod FS60 FS80

Altura da plataforma 1,72 m (5 pés 8 pol.) 2,32 m (7 pés 7 pol.)

Altura de trabalho 3,72 m (12 pés 3 pol.) 4,32 m (14 pés 2 pol.)

Altura armazenada 2,35 m (7 pés 9 pol.) 2,97 m (9 pés 9 pol.)

Capacidade da plataforma 150 kg (330 lb) 150 kg (330 lb)

Peso total 59,1 kg (130 lb) 63 kg (139 lb)

Largura da base 760 mm (30 pol.) 1.040 mm (41 pol.)

L if tPod
VANTAGENS
n  Pode ser montada em menos de 

30 segundos.
n  A FS60 passa por portas de tamanho 

padrão e pode ser movida mesmo 
quando está totalmente montada.

n  Uma bandeja de acessórios fixável 
suporta material com peso de até 
15 kg (33 lb).

n  Levante e abaixe a plataforma de 
trabalho com uma furadeira sem fio 
de 18 V ou com um kit de bateria 
opcional (vendido em separado).

LIFTPOD®
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Acessórios para elevadores de lança
Escolha dentre uma variedade de acessórios, projetados para maximizar a 
eficiência, a produtividade e a segurança.

SKYAIR®

Com um compressor de ar integrado, o pacote SkyAir fornece 9,3 CFM a 
pressões de até 8,6 bar (125 psi). 

SKYGLAZIER®

A primeira e única bandeja de vidros e painéis aprovada pela fábrica. Os painéis 
são protegidos contra danos e a produtividade aumenta, enquanto a fadiga do 
operador é reduzida. 

SKYPOWER®

O sistema SkyPower inclui um gerador de saída contínua integrado de 7.500 W 
com um cabo de energia e uma linha de ar/água instalados na esteira. Além 
disso, ele fornece energia CA autônoma para ferramentas manuais.

SKYWELDER®

Com uma máquina de soldar Miller® CST – 280 colocada na plataforma com 
lança SkyPower, o espaço é conservado, ao mesmo tempo em que se fornece 
capacidade de soldagem para adesão e TIG.

NITE BRIGHT®

Esse pacote é composto por luzes de 40 W para iluminar o seu local de 
trabalho e a área ao redor do chassi, para uma maior visibilidade. 

TRANSPORTADOR DE PAINÉIS
Não é necessário encher a plataforma com placas de gesso, madeira 
compensada ou gesso cartonado. Com o transportador de painéis aprovado 
pela fábrica, você pode carregar painéis fora das grades até estar pronto para 
usá-los.

ACESSÓRIO DE SUPORTE PARA TUBOS
Os suportes para tubos aprovados pelo fabricante fornecem uma retenção 
positiva de materiais fora da plataforma, impedindo danos às grades e 
otimizando o espaço da plataforma.

MORSA
Uma morsa montada no trilho e aprovada pela fábrica oferece um método 
conveniente e seguro de fixação firme de material conforme você trabalha.

WORKSTATION IN THE SKY®

Tem espaço para uma serra de movimentos alternados, broca, serra circular, 
carregador de bateria e caixas para componentes de 15,24 x 15,24 cm (6 x 6 pol.). 
Uma bandeja extensível está incluída, para proporcionar uma superfície de 
trabalho plana próxima ao topo das grades. Disponível com e sem tomada 
de 12 V.



2929

Acessórios de elevadores pantográficos
Transforme seu elevador pantográfico em uma máquina versátil e 
de maior produtividade com os exclusivos produtos Workstation in 
the Sky®. Nossos acessórios são construídos para conservar o espaço 
da plataforma, melhorar as condições de trabalho e transformar seu 
elevador em uma gigantesca ferramenta de trabalho.

PACOTE DO ELETRICISTA
A estação de trabalho JLG mantém as ferramentas sempre ao alcance da mão e 
fora do piso da plataforma, sendo ideal para o trabalho de eletricistas que usam 
ferramentas acionadas por bateria. Uma bancada dobrável e bolsos moldados 
proporcionam amplo espaço para armazenamento, ao mesmo tempo em que 
deixam o espaço de trabalho livre para a realização das tarefas.

n  WorkStation
n  Suportes para tubos1

n  Morsa

PACOTE DE MANUTENÇÃO DE FÁBRICA
O Pacote de manutenção de fábrica combina elementos populares dos pacotes 
do Eletricista e do Encanador, para ajudar os profissionais de manutenção de 
fábricas a realizar suas tarefas, desde reparos em geral a instalações elétricas 
e mecânicas. 

n  WorkStation
n  Suportes para tubos1

n  Morsa

QUIK WELDER®

Ideal para solda a ponto, essa máquina de solda com alimentador de fios 
autônoma Miller® economiza tempo eliminando a necessidade de se deslocar 
tanques volumosos ou eletrodos de solda de difícil manuseio. Os fios são 
integrados ao elevador pantográfico e as baterias do elevador pantográfico 
alimentam a máquina de solda.

n  Árvore do eletricista: pode manter seis 
carretéis de fios com capacidade de 
152,40 m (500 pés)

n  Tomada opcional de 12 V

n  Tomada de 12 V
n  Quik Welder, uma máquina de solda 

com alimentador de fios autônoma

1. Não disponível no elevador pantográfico 1930ES.



Colocando seu trabalho acima de tudo.
Quando se trata de assistência no campo JLG®, 
tudo tem a ver com você. Sua produtividade. Sua 
lucratividade. Sua disponibilidade. Desde a compra do 
seu primeiro equipamento até o treinamento, as peças 
e a manutenção que se segue.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Você pode ter certeza de que faremos todo o possível para ajudá-lo. Basta pensar 
que somos sua equipe de suporte pessoal de plantão para prestar um serviço o 
mais completo possível. Nós fazemos acontecer. Ponto final.

SOLUÇÕES FINANCEIRAS

Maximizar os seus lucros. Preservar o seu fluxo de caixa. Deixe que os nossos 
especialistas financeiros o ajudem a escolher um programa criado sob medida para 
as suas necessidades.

PEÇAS PÓS-VENDA

Mantenha seu equipamento funcionando com desempenho máximo com peças 
de reposição genuínas, acessórios, itens opcionais, peças recondicionadas e peças 
competitivas... Tudo isso de uma única fonte – a JLG.

TREINAMENTO

Conhecer seu equipamento por dentro e por fora resulta em maior produtividade 
no trabalho. Nossos cursos com instrutores proporcionam a você o tempo de 
prática necessário para operar os equipamentos com sucesso.

CENTROS DE SERVIÇO

Suas necessidades. Seu tempo. A JLG existe para atender a todas as suas 
necessidades, desde orientação técnica, peças para o mesmo dia e muito mais. 
Estamos aqui para dar apoio a você.
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Assistência no campo JLG®
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