JLG® SÉRIE FT
Elevadores portáteis pessoais

SÉRIE FT

ELEVADORES PORTÁTEIS PESSOAIS
6.10 m
(20
6,10ft)m

SEU NOVO PADRÃO
DE SEGURANÇA E
PRODUTIVIDADE

Conheça a próxima geração de elevadores
pessoais portáteis, a JLG® LiftPod® Série FT.
Mantenha seus funcionários mais seguros
e aumente a eficiência do trabalho na sua
instalação inteira. Movimentada com facilidade
através de portas padrão e projetada para
operação com uma pessoa, a LiftPod permite que
os funcionários alcancem seu trabalho e tenham
uma amplitude de movimento de 360 graus.
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3.98 m
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3,98 m

2.15 m
(7 ft)

2,15 m

Especificações do produto
FT70

FT140

Altura da plataforma

2,15 m

4,11 m

Altura de trabalho

3,98 m

5,94 m

Altura armazenada

1,65 m (

1,99 m

Capacidade da plataforma

150 kg

150 kg

Tamanho da base

1,12 x 0,76 m

1,48 x 1,63 m

Bandeja de ferramentas

Suporta até 15 kg

Suporta até 15 kg

Peso bruto dos módulos
FT70

FT140

Estrutura da base

25,1 kg

33,6 kg

Contrapeso da base

20,3 kg

19,7 kg

Seção do mastro 1

32,3 kg

32,3 kg

Seção do mastro 2

N/A

35,2 kg

Plataforma

16,78 kg

16,78 kg

Peso total

94,5 kg

147,87 kg

Kit de bateria

5,9 kg

10,5 kg

Diâmetro das rodas

0,10 m

0,20 m

Material dos pneus

Poliuretano que não deixa
marcas

Poliuretano que não deixa
marcas

Baterias*

1 x 40 V íon de lítio (opcional) 2 x 40 V íon de lítio

Carregador de bateria*

Carga rápida de 2 h

Carga rápida de 2 h

Ciclo de trabalho do kit
de bateria*

Aproximadamente
15 ciclos (elev./abaix.)
por bateria

Aproximadamente 7 a 8
ciclos (elev./abaix.)
por bateria

Número de item do LiftPod

1001180708

1001180707

JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533, EUA
Telefone +1 717-485-5161
Ligação gratuita (nos EUA) 1-877-JLG-LIFT
Fax + 1 717-485-6417
www.jlg.com

FT140

FT70

SÉRIE FT

Mantém as
ferramentas
ao alcance

Bandeja de
ferramentas projetada
especialmente para
manter tudo ao
alcance das mãos.

Uma empresa da Oshkosh Corporation

Kit de bateria de
íon de lítio de 40 V
Proporciona mais ciclos
de trabalho, padrão no
modelo FT140 (opcional
no modelo FT70).

Extrema
portabilidade

De caminhonetes a
peruas, os modelos FT
são leves e podem ser
levados virtualmente para
qualquer lugar.
Peça N.o: 8181019

