Model
Modelo

POWER PICKER
POWER
PICKER
LOW-LEVEL
ACCESS ALTURA
ACESSO
EM BAIXA

Multi-purpose
access
Plataforma
multiuso
paraby
acesso
Power
em
baixaTowers
altura
The Powerpicker is designed to be a simple, safe and
O modelo Powerpicker foi projetado para ser uma
efficient powered alternative to traditional step ladders,
alternativa simples, segura e eficiente as tradicionais
platform steps, podium steps or small scaffold towers.
escadas e andaimes para acesso a prateleiras.
Designed to be used as a safe and efficient method
Projetado para ser usado como um método de
of access in shops, supermarkets, warehouses, malls,
acesso seguro e eficiente em lojas, supermercados,
offices, retail stores, retail warehousing, stock & order
armazéns, shoppings, escritórios, centros de
picking applications and various maintenance tasks.
distribuição de lojas, estoques e separação de
pedidos,
além de diversas
manutenção.
The Powerpicker
providestarefas
a safede
working
platform

to working heights of up to 4.40 m. Its robust heavy
O Powerpicker fornece uma plataforma de trabalho
duty construction and innovative operating and safety
segura para alturas de trabalho de até 4,38 m. Sua
features, will provide the operator with many years of
construção robusta para serviço pesado e recursos
reliable, trouble free service.
inovadores de operação e segurança proporcionarão
ao operador serviço confiável e sem problemas por
muitos anos.

Key Features
Características
principais
Q Max working height
4.40 m
n A
trabalho
Qltura
Safemáxima
workingde
load
200kg 4,38
n

m

(130 kg onde
platform
plus
Capacidade
carga de
13070
kgkg on material tray)

Qapacidade
Automaticde
gate
lock
elevation
n C
carga
daon
bandeja
de

70kg

Qloqueio
Elevation
function locked
untildurante
gates closed
n B
automático
do portão
a elevação

Automatic
dead-man
parkingaté
brake
n FQunção
de elevação
bloqueada
que

os portões
sejam
Q Lowfechados
platform entry height, just 350 mm
n SQistema de freio automatico
Power assisted material tray adjustment
n

Baixa altura do portão da plataforma, apenas 35 cm

n

Ajuste elétrico de bandeja de carga

Deslocamento
PUSH AROUND
UsoIndoor
interno
Use
Altura de trabalho: 4,38 m
Working Height: 4.40 m
Aplicações:
lojas, shops,
supermercados,
Applications:
supermararmazéns,
shoppings,
escritórios,
kets, warehouses,
malls,
offices,
centro
de
distribuição
de
lojas,
retail stores, retail warehousing,
estoque
separação
de applications
pedidos.
stock &e order
picking
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Especificações
DIMENSÕES
Altura máxima de trabalho
4,38 m
Specifications
Altura máxima
da plataforma
2,38 m
OPERATING
DIMENSIONS
Altura mínima
para entrada
Maximum working height: 0,35 m 4.40 m
na plataforma		
Maximum
platform height: 0,55 m 2.40
mm
Dimensões da plataforma:
x 0,65
Minimum
platform
height
(entry):
0.35
m
Área utilizável de trabalho :
1,24 m x 0,78 m
Platform
dimensions:
0.56
m x 0.65
Carga de
trabalho
segura:
130 kg (1
pessoa
+ m
Working
footprint:
1.28
m
x
0.77
m
ferramentas)
Safe working load:
200 kg (130kg on platform
Carga de trabalho segura plus 70kg on material tray)
bandeja de material
70 kg na bandeja
Maximum manual side load:
200N
Carga lateral máxima
200N
Maximum gradient for operation: 0.5 degrees
Grau deMaximum
variação máximo
wind force:
Internal use only 0 m/s
para operação
0 graus5-7 kg
Manual 		pushing force:
Força máxima
do castor
vento point load: Zero - Uso
interno
Maximum
180 kg
(1.77kN)
Força dePower
impulso
manual
5-7
kg
Sound Level:
less then 70dBa

Características de segurança
n

Circuito hidráulico à prova de falhas

n Elevação
bloqueada até que os portões
Safety
features
sejam fechados
Q Failsafe Hydraulic circuit
n Bloqueio automático do portão na elevação
Q Elevation locked until gates closed
- os portões não podem ser abertos quando
Q Automatic gate lock on elevation - gates cannot
a plataforma é elevada
be opened when platform elevated
n Sistema de freio automático - os freios
Q Automatic dead-man parking brake - brakes
são aplicados automaticamente quando o
applied
automatically
when
operador
libera o botão
dooperator
homemreleases
morto.
dead-man button
n Descida de emergência manual do solo
Q Manual emergency descent from ground

POWER
OPTIONS
OUTRAS
CARACTERÍSTICAS
12v DC
(12v 105aH,
dry AGM)
Bateria:Battery:Powerpack
12vPowerpack
DC (12v 105aH,
AGM bateria
seca)
Controls:
Simple
push button at
Manual
emergency
Controles:
	Botão de
elevação/descida
naplatform.
plataforma.
Descida
de
lowering
at
ground,
+
emergency
stop/battery
emergência manual no solo, + parada de emergência /
isoladorisolator.
de bateria.
Construction:
Heavy Duty
Steel
Superstructure:
Chassis, plataforma
mast,
Construção: 	Superestrutura
de Aço
Pesado:
Chassis, mastro,
platform
&
tray.
Stainless
steel
pivots,
axles
and
e bandeja. Pivôs, eixos e fixações de aço inoxidável,
fixings, tough powder coated finish.
acabamento resistente com pintura eletrostática a pó.
Safety:
CE marked, complies fully with EN280 and European
Segurança: 	Marcação CE, cumpre totalmente com as diretrizes EN280
Machinery directives.
e European Machinery. Circuito hidráulico à prova de falhas.
Failsafe Hydraulic circuit. Elevation locked until
Elevação bloqueada até que os portões sejam fechados.
gates closed. Automatic gate lock on elevation Bloqueio
automático
doopened
portãowhen
na elevação
- os
portões não
gates
cannot be
platform
elevated.
podem Automatic
ser abertosdead-man
com a plataforma
elevada.
Sistema
de
parking brake - brakes applied
freio automático
os
freios
são
aplicados
automaticamente
automatically when operator releases dead-man
quandobutton.
o operador
libera
o botão descent
do homem
Manual
emergency
frommorto.
groundDescida
de emergência
manual
do solo.
Options:
Tilt alarm
c/w cut-out.
Numeric keypad ignition in
Opções: 	Alarme place
de inclinação
com desligamento.
Ignição por teclado
of key. Motion
alarm.
numérico no lugar da chave. Alarme de movimento

1.50 m

DIMENSÕES
QUANDO
RECOLHIDA
CLOSED
DIMENSIONS
Comprimento
Length: 1,24 m1.28 m
LarguraWidth: 0,78 m0.78 m
Altura Height: 1,50 m1.50 m
Peso Weight: 297 kg305 kg

0.78 m

IMPORTANTE
IMPORTANT
A JLG está continuamente
pesquisando e desenvolvendo produtos e se reserva o direito de fazer modificações sem aviso prévio. Todos os dados neste documento

is continually
reserves thepodem
right tomudar
makepara
modifi
cationsaoswithout
notice.
All data
in thisdedocument
são indicativos.JLGCertas
opções ouresearching
padrões doand
paísdeveloping
aumentam products
o peso. Asand
especificações
atender
padrõesprior
do país
ou com
a adição
indicative. Certain options or country standards will increase weight. Specifications may change to meet country standards or with the addition of
equipamentoisopcional.
optional equipment.

1.28 m

JLG EMEA BV
JLG EMEA BV
Rua Antonia Martins Luiz, 580
Polaris Avenue 63
Distrito Industrial João Narezzi
2132 JH Hoofddorp
Indaiatuba - SP 13347-404 - Brasil
The Netherlands
0800 8482 554
Tel.: +31 (0)23 565 5665

www.jlg.com
www.jlg.com
www.powertowers.com
www.powertowers.com
Devido às melhorias
produto,improvements,
a JLG IndustriesJLG
reserva-se
fazer
alterações
especificações
e / ou
nos equipamentos
sem notificação
prévia.
Due to contínuas
continuousdoproduct
Industrieso direito
reservesdethe
right
to makenas
specifi
cation and/or
equipment
changes without
prior notifi
cation.
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