SÉRIE ECOLIFT™
Plataformas Verticais de Acionamento Manual

A Revolução EcoLift:
Inovação em Equipamentos de Acesso Manual

S é r i e E co L i f t™
PL ATAFOR M AS VERTICAIS DE ACIONAMENTO M ANUAL

FIQUE POR CIMA COM UMA
PLATAFORMA dE ACIOnAMEnTO
MAnUAL
A Série EcoLift é uma alternativa segura e versátil a escadas e
andaimes. Estas revolucionárias plataformas não têm baterias,
hidráulica ou óleo, tornando-as de baixa manutenção e fáceis
de usar. A Série EcoLift apresenta:
• Projeto Inovador de Acionamento Manual
Sistema patenteado de elevação/descida embutido oferece uso
24 horas / 7 dias por semana e manutenção sem imprevistos
• Menor Área de Contato com o Solo
Leve e fácil de manobrar em todas as áreas de uma instalação
• Segura e Fácil de Usar
Base robusta, rodas com travamento automático e um
mecanismo simples de elevação permitem trabalhar com
confiança com ambas as mãos
• Ecologicamente Correta
Operação limpa e ecológica sem óleo, baterias ou hidráulica
Trabalhe de maneira silenciosa e eficiente. Agregue hoje a
EcoLift ao seu time.

Silenciosa, limpa e compacta, a EcoLift permite
que você trabalhe sem perturbar ambientes
sensíveis ou de baixo nível de ruídos.

caRactERíscas
Compacta e Portátil

Fácil Acesso

Passe por portas estreitas
emanobre ao redor de
obstáculos.

Convenientes portões vaivém de
altura integral permitem entrada
esaída sem esforço.
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ECOLIFT 50

ECOLIFT 70

Leve e fácil de manobrar, a EcoLift 50

Para construção leve ou manutenção de

está elevando o padrão no acesso a

instalações, a EcoLift 70 transforma o

pequenas alturas. Esta plataforma

acesso a pequenas alturas, oferecendo

contém pouquíssimas partes móveis para

uma alternativa mais segura e eficiente

manutenção confiável e sem imprevistos,

às escadas. A operação por uma pessoa

e oferece desempenho limpo e silencioso.

é rápida e intuitiva, permitindo finalizar

A EcoLift 50 apresenta:

o trabalho praticamente sem paradas.

• Altura de trabalho de 3,33 m
e capacidade de 150 kg

A EcoLift 70 apresenta:
• Altura de trabalho de 4,03 m

• Base estável e rodas automaticamente
freadas quando elevada

e capacidade de 150 kg
• Base robusta para trabalhar com

• Zero tempo de preparação—desloque-a
até o local e comece a trabalhar

confiança com ambas as mãos
• Menor área de contato com o
solo, tornando-a fácil de
manobrar através de espaços estreitos

Eleve e Abaixe com Facilidade

Trabalhe com Confiança

O simples e inovador mecanismo de
acionamento de elevação embutido
permite elevar e baixar rapidamente
aplataforma sem baterias ou
hidráulica.

Rodas giratórias travam no local
para maior conforto e segurança.

Especificações
Altura de Trabalho
Altura da Plataforma
Altura Recolhida
Largura Recolhida
Comprimento Recolhida
Tamanho da Plataforma
Capacidade Nominal
Peso

EcoLift 50

EcoLift 70

3,50 m
1,50 m
1,55 m
0,7 m
0,985 m
72 x 60 cm
150 kg
180 kg

4,20 m
2,20 m
1,94 m
0,7 m
1,28 m
85 x 64,4 cm
150 kg
305 kg

Características PadrãO
• Operação Intuitiva—gire a manopla
para elevar
• Sistema patenteado de elevação/descida
embutido dispensa o uso de óleo, baterias
ou hidráulica
• Leve e fácil de manobrar em áreas
confinadas

• Ilimitados ciclos de elevação para trabalhar
24 horas / 7 dias por semana
• Menos partes para manutenção mínima
• Freio autotravante durante elevação
• Manopla Liberada Mecanicamente

Aplicações
•
•
•
•

Pinturas Comerciais e Residenciais
Manutenção de Instalações
Decoração e Vitrines
Manutenção de Ar-Condicionado e Sistemas
de Aquecimento

• Reformas e Remodelações
• Manutenção Fabril
• Instaladores de Equipamentos de
Manutenção — Cabeamento, Segurança,
Especializado

VIsITE HOJE JLG.COM PARA sABER MAIs sOBRE A ECOLIFT
E ENCONTRAR O DIsTRIBUIDOR MAIs PRÓXIMO.

Garantia JLG “1 & 5”
A JLG Industries, Inc. garante seus produtos com sua exclusiva Garantia “1 & 5”.
Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais
componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos
aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservâmo-nos o direito de modificar
especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre
ou excede as normas regulatórias aplicáveis OSHA em 29 CFR 1910.67, 29 CFR
1926.453, ANSI A92.3-2006 e CSA Standard CSA B354.4, conforme fabricação original
para as aplicações previstas.
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