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Een inleiding tot
Low-Level Powered Access

treden werd in 1862 gepatenteerd
door John H. Balsley!
De term low-level access beschrijft nu
een volledig nieuwe gespecialiseerde
sector in de toegangsindustrie. De
term wordt doorgaans gebruikt
om werken aan te geven in
omgevingen met een interne
werkhoogte tot 4,5 - 5 m, op vlakke,
horizontale oppervlakken, met
behulp van manuele of aangedreven
toegangsapparatuur. Dat kan een
ladder of een volledig zelfrijdend,
aangedreven platform zijn.
Deze handleiding dekt specifiek de
aangedreven toegangsproducten
die in deze sector beschikbaar zijn,
1862: John Balsley patenteerde
de eerste trapladder met platte
treden. De eerste revolutie in
low-level access!

verdeeld in twee types: Push-around
(manueel gemanoeuvreerd) en
zelfrijdend.
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Waarom Low-Level Powered Access gebruiken?
In het VK, vóór 2005, betekende low-level acces traditionele opstapjes, ladders en
mobiele stellingen. Dat veranderde in 2005 toen HSE de voorschriften voor werken
in de hoogte introduceerde en waarbij het gebruik van traditionele toegangsvormen
werd beperkt. De markt was klaar voor betaalbare, low-level powered access...

De evolutie van Low-Level Powered Access
Midden 2005
Het eerste push-around, low-level accessplatform werd
geïntroduceerd uit China, met een werkhoogte tot 3,65 m.
Januari 2007
De Power Tower werd geïntroduceerd met een werkhoogte
van 5,1 m en een groter werkplatform.

Pecolift (JLG Ecolift 1.5) - eerste keuze
voor ISG

Januari 2009
De Nano push-around werd gelanceerd.
Bijkomende producten uit China geïntroduceerd.

“... er was een waarneembare toename in productiviteit bij arbeiders die het systeem
(Pecolift) gebruiken.

November 2009
De Nano SP werd gelanceerd.

... bij ISG promoten we de Pecolift nu als onze voorkeur voor low-level access werkzaamheden.”
Mark Mulholland, ISG plc Senior Project Manager

Januari 2011
De Nano SP Zero en de Nano SP Plus werden gelanceerd.

2005

2007

2009

2011

Midden 2011
Het productengamma werd gelanceerd
in het Midden-Oosten.

Pecolift in gebruik bij de £50m inrichting van het News International Headquarters,
London Bridge Place door ISG plc
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Januari 2013
Pecolift gelanceerd; een gloednieuw concept.
Het eerste ‘non-powered powered access platform.’

2013

Augustus 2014
Ecolift gelanceerd. De Ecolift gebruikt hetzelfde concept
alsde Pecolift en biedt een werkhoogte van 4,2 m.

2014

Januari 2015
Pecolift & Ecolift met ATEX (Zone 1 en 21) -beoordeling
gelanceerd.

2015

Juni 2015
JLG kocht Power Towers over.

2015
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Waarom kiezen voor Low-Level Powered Access?
V: Waarom kiezen voor Low-Level Powered Access?
A: 	Het is gemakkelijker, eenvoudiger, sneller, efficiënter en veiliger om te gebruiken
dan manuele ladders, trapjes, podiums of kleine stellingen.
V: Waarom kiezen voor JLG?
A:	JLG ontwerpt en produceert ongeëvenaarde, premium low-level access machines
met hoge specificaties en een hoge kwaliteit.
		Power Towers werd in juni 2015 door JLG aangekocht. Als ‘s werelds grootste
bedrijf in powered access machines biedt JLG een ongeëvenaard wereldwijd
dealer- en ondersteuningsnetwerk en is het bedrijf de trotse eigenaar van de
onderscheiding voor het vervaardigen van zowel de grootste powered access
machine ter wereld, de 1850SJ op 56 m, als de kleinste, de 3,5 m Pecolift (Ecolift
1.5). Het partnerschap zal leiden tot enorme kansen en middelen en zal een
grotere reikwijdte bieden in het verdere ontwerp en de ontwikkeling van onze
toonaangevende, low-level powered access-producten.

Ongeacht uw behoefte aan low-level access...
1 Power Towers, een dochteronderneming van JLG, ontwerpt en produceert haar lowlevel powered access-producten voor 100 % in het VK. De continue productevolutie
en ontwikkeling zorgt ervoor dat gebruikers genieten van de nieuwste technologieën.
2 Het indrukwekkende gamma bestaat momenteel uit zeven machines: Vier pusharound-machines, de Power Tower, de Nano (830SPE) en de revolutionaire Pecolift
(Ecolift 1.5) en Ecolift (Ecolift 2.2) en zelfrijdende machines met het gamma Nano SP
(830SPE).
3 JLG-producten zijn eenvoudig, veilig, gemakkelijk en efficiënt te gebruiken.
Ze verminderen de werkuren aanzienlijk wanneer ze worden vergeleken met
manuele mechanische alternatieven en ze vertegenwoordigen een uitstekende prijskwaliteitverhouding. Alle JLG-producten voldoen aan de toepasselijke Europese
wetgeving, inclusief de machinerichtlijn en ze zijn CE-gemarkeerd volgens de EN280
ontwerpnorm. De producten van Power Towers zijn allemaal erkend door SGS
International.
4 Dankzij de efficiëntie die wordt verkregen door gebruik te maken van toonaan
gevende platformgroottes, gecombineerd met een kleine voetafdruk, wordt
het JLG-gamma nu gespecificeerd door tal van toonaangevende constructie- en
verhuurbedrijven in het VK, Europa en het Midden-Oosten.
Deze handleiding is bedoeld om u te introduceren tot low-level access en het
JLG-productgamma. Bezoek onze website jlg.com voor meer informatie.

NG Bailey

De productiefaciliteit van Power Towers
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Site van Power Towers in Leicester,
VK

Demonstratie-eenheid Power Towers
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Push-around-machines
Sneller en productiever dan manuele machines: de gebruiker stapt gewoon op het
volledig afgeschermde platform en drukt op een knop of draait aan een hendel. Het
is niet meer nodig om een steiger op te bouwen of af te breken of op het podium
of de platformtreden te klimmen. Positioneer het platform op exact de gewenste
hoogte.

Toepassingen

Kenmerken en voordelen
n

F lexibiliteit om op de juiste hoogte te
werken

N

 eschermde leuning al vanop de grond op
B
haar plaats

n

L ichtgewicht: ideaal voor verhoogde
‘computervloeren’, bijv. Kingspan®

n

 ast doorheen standaarddeuren en in
P
passagiersliften

n

 erbeterde productiviteit: tot 4 keer
V
sneller vergeleken met traditionele
toegangsvormen zoals stellingen

n

t ot 300 liftbewegingen per lading;
onbeperkt op Ecolift

n

Automatisch remmende wielen op hoogte

n

 E-gemarkeerd en conform aan de EN280
C
en de Europese machinerichtlijnen

n

 l onze aangedreven machines zijn
A
beschikbaar met AGM-batterijen (Absorbent
Glass Mat) voor onderhoudsvrije batterijen

Push-around-machines zoals de JLG en de JLG 830SPE worden gebruikt indien er
toegang nodig is tot een hoogte tot 5,1 m. Het grote platform van de JLG is uitgerust
met droge voering, buizen en buiskrimpers. De 830SPE krijgt doorgaans de voorkeur
indien de toepassing een kleinere voetafdruk maar een groot platform vereist.
Ecolift 1.5 heeft de kleinste werkende voetafdruk voor zeer beperkte werkruimtes en
gebruikt geen batterijen of stroom, maar gewoon een gepatenteerd liftmechanisme.
Ecolift 2.2 behoudt het Ecolift 1.5-concept, maar met een werkhoogte van 4,2 m.

Typische gebruikers
Bouw
n

 rojecten met enkele en meerdere
P
verdiepingen

n

 echanisch en elektrisch, verwarming,
M
ventilatie, airconditioning

n

Droogbouw, beglazing

n

Inrichting

n

Winkelinrichting

n

Talloze afwerkingen, verven en reinigen

n

 colift 1.5 en Ecolift 2.2 kunnen ook
E
worden gebruikt in gevaarlijke zone 1- en
21-gebieden in olie-, gas- en chemische
fabrieken* en zijn beide ATEX-goedgekeurd
voor zones 1 en 21

n

 echanisch en elektrisch, kantoren, scholen,
M
ziekenhuizen en industrieel onderhoud

n

Herinrichting en display in winkels

Onderhoud en renovatie
n

Reinigen

n

Verven

* Optiepakket vereist
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Zelfrijdende machines
Low-level, lichte, zelfrijdende machines zoals het 830 SPE-gamma bieden een nog
productiever alternatief op push-arounds bij de juiste toepassing. Als de gebruiker
zich doorheen de werkdag veel moet herpositioneren of regelmatig moet bewegen
in hoge positie, biedt zelfrijdend het gemak van niet te hoeven dalen of van het
platform te stappen om te bewegen.

Kenmerken en voordelen
n

 e modellen uit het 830 SPE-gamma
D
(zelfrijdend) kunnen zelfs op volledige
hoogte worden verreden (duwen niet
nodig)

n

 iedt een selectie van vrijdragende decks
B
voor een grotere reikwijdte en een groter
platform

n

Zeer wendbaar in krappe zones

n

 ereik tot 20 km met enkele oplaadbeurt
B
(of combinatie van ongeveer 8 km en
300 liftcycli)

n

L ichtgewicht en lage bodemdruk:
(440-550 kg) ideaal voor verhoogde
computervloeren bijv. ‘Kingspan®’ of
delicate vloeren

n

 erbeterde productiviteit: tot 12
V
keer sneller wanneer vergeleken met
traditionele toegangsvormen zoals
stellingen, podiums of trapladders

n

 eer wendbaar dankzij intuïtieve,
Z
gevoelige micro-joystickcontroles

n

 E-gemarkeerd en conform aan EN280
C
en relevante Europese machinerichtlijnen

n

 l onze aangedreven machines zijn
A
beschikbaar met AGM-batterijen
(Absorbent Glass Mat) voor
onderhoudsvrije batterijen

830 SPE van JLG. Oneindig veel
hoogtepositioneringsmechanismen voor
een optimale werkefficiëntie. Vrijdragend
platform voor een maximale reikwijdte.
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Toepassingen
Bij het reinigen, verven, installeren van elektrische kabels of dergelijke, kan
zelfrijdend vele werkuren per week uitsparen. Voor gebruiksgemak biedt het 830
SP-gamma de combinatie van een zeer kleine voetafdruk voor manoeuvreren in
zeer krappe werkruimtes en een groot werkplatform bij het gebruik van de opties
voor vrijdragende platforms (SP en SP Plus). De opties voor vrijdragende platforms
bieden de gebruiker ook de mogelijkheid om boven obstakels te werken. Het geringe
gewicht van het 830 SP-gamma maakt het ook mogelijk om te werken op verhoogde
computervloeren (Kingspan®) en zorgt ervoor dat een aantal machines samen
kunnen worden gebruikt voor toepassingen met meerdere verdiepingen, waarbij de
algemene vloerbelasting moet worden beschouwd.
Draaicirkel van 0° biedt een
uitstekende wendbaarheid.

Typische gebruikers
Bouw
n

 rojecten met enkele en meerdere
P
verdiepingen

n

 echanisch en elektrisch, verwarming en
M
ventilatie

n

Droogbouw, beglazing

n

Inrichting

n

Winkelinrichting

n

Talloze afwerkingen

n

 antoren, scholen, ziekenhuizen en andere
K
faciliteiten en industrieel onderhoud

n

Herinrichting en display in winkels

n

Kantoorontwikkelingen

Onderhoud
n

Grote reinigingswerken

n

Grote verfwerken

n

Mechanisch en elektrisch
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P o w e r To w e r ®

Dankzij het grote werkplatform (1520x750 mm) biedt de
Power Tower de gebruiker meer ruimte om te werken en
meer ruimte voor gereedschap en apparatuur. In feite
meer dan 50% groter dan zijn naaste concurrent.
De Power Tower vereist minder handelingen
om hetzelfde gebied te dekken voor vele
toepassingen. En met een breedte van
slechts 780 mm past hij comfortabel door
een standaard enkele deuropening.
De Power Tower voor zwaar gebruik is
werkelijk het kosteneffectieve, veilige en
efficiënte alternatief voor grote podiums
en kleine stellingen.
Typische toepassingen en gebruikers:
Voor gebruikers die een groter platform willen voor
zichzelf, gereedschappen en apparatuur. Typische
droogbouw, leidingwerken, airconditioning, algemene
onderaannemingen voor mechanica en elektriciteit,
winkelinrichting enz.
Belangrijke kenmerken
n

Platformhoogte 3,1 m, werkhoogte 5,1 m

n

Veilige werkbelasting van 250 kg (1 persoon)

n

 ompact - Slechts 0,78 m breed, past gemakkelijk door
C
standaard deuren

n

Groot platform van 1,52 m x 0,75 m

n

Voetafdruk van slechts 0,78 x 1,6 m

n

Gemakkelijke toegangspoort

PUSH-AROUND
Gebruik binnen
Werkhoogte: 5,1 m
Toepassingen: Droogbouw.
Leidingwerk. Airconditioning.
M&E. Winkelinrichting. Retail.
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Specificaties

750mm

A F M E T I N G E N I N D I E N O P E R AT I O N E E L
Maximale werkhoogte:
Maximale platformhoogte:
Platformafmetingen:
Voetafdruk in werking:
Veilige werkbelasting:

5,10 m
3,10 m
1,52 m x 0,75 m
1,60 m x 0,78 m
250 kg

AFMETINGEN INDIEN INGEKL APT
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Gewicht:

1,60 m
0,78 m
1,85 m
342 kg

VERMOGENSOPTIES
Batterij: 	12V gecombineerd met
automatische lader.
Elektriciteitsnet: 110V of 230V.
Bedieningen: 	Bediening van de korf met
eenvoudige drukknop.
Constructie: 	Gelaste stalen bovenstructuur
voor zwaar werk, roestvrijstalen
asbus, bestendige afwerking met
poedercoating.
Veiligheid: 	CE-gemarkeerd, voldoet aan de
toepasselijke Europese wetgeving
inclusief de machinerichtlijn met
de EN280 ontwerpnorm. Volledige
storingsveilige hydraulica, automatisch
blokkerende wielen.
Opties: 	Kantelalarm gecombineerd met
automatische onderbreker. Smalle
korf voor toegang tot hangend
plafondrooster. Kit voor buistransport
(buis van max. 2”). Gereedschapsbakje.
Buffer uit mousse.

780mm

1850mm

De aangedreven rolsteiger.

1600mm

Veiligheidsfuncties
n

Storingsveilig hydraulisch circuit, volledig met controleklep op liftcilinder

n

Verbeterde, heavy-duty, automatisch blokkerende wielen bieden een veilige basis

n

Nooddaling vanaf grondniveau

n

Hoorbaar alarm bij stijgen en dalen
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830P

Duw in positie, stap er op, druk op een knop.
Eenvoudig. Veilig. Efficiënt.
Bij JLG geloven we dat veiligheid het voornaamste is.
In lijn met het JLG-gamma beschikt de 830 standaard over
automatisch blokkerende wielen.
Met een platformhoogte van 2,5 m en een
werkhoogte van 4,5 m maximaliseert de heavyduty 830 de platformgrootte en wordt de
voetafdruk in werking geminimaliseerd,
waardoor de gebruiker meer ruimte heeft om
in krappe zones te werken.

Werkhoogte:
4,50 m
Maximale platformhoogte: 2,50 m
Hoogte afgesloten platform: 0,36 m
Platformafmetingen:
1,00 m x 0,73 m
Voetafdruk in werking:
1,19 m x 0,75 m
Veilige werkbelasting:
200 kg
	(1 persoon plus gereedschap)

Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Gewicht:

Belangrijke kenmerken
Werkhoogte 4,5 m

n

Lage opstaphoogte platform, slechts 360 mm

n

Voetafdruk in werking van slechts 1,19 m x 0,75 m

n

Past gemakkelijk door enkele deuropeningen

n

 root platform van 1,0 m x 0,73 m, geeft de gebruiker meer
G
ruimte om te werken

n

Heavy-duty automatisch blokkerende wielen bij verhoging

1,195 m
0,75 m
1,56 m
285 kg

VERMOGENSOPTIES
Vermogen:
12V gelijkstroom. Batterij.
Bedieningen:	Eenvoudige drukknop, heavy-duty
afstandsbediening voor op de grond en
op het platform.
Constructie:	Heavy-duty bovenstructuur uit gelast
stal en een 2-fasemast met Ultra-Glidetechnologie. Sterke afwerking met
poedercoating.
Veiligheid:
Volledig storingsveilig hydraulisch
circuit.
Automatisch blokkerende wielen.
Opties:	Elektriciteitsnet 110V of 230V.
Kantelalarm met automatische
onderbreker. Beschermkap voor
opslag.

360mm

n

PUSH-AROUND
Gebruik binnen*

1195mm

Veiligheidsfuncties

Werkhoogte: 4,5 m
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750mm

A F M E T I N G E N I N D I E N O P E R AT I O N E E L

AFMETINGEN INDIEN INGEKL APT

Typische toepassingen en gebruikers:
830 maximaliseert platformgrootte binnen een kleine
voetafdruk, ideaal voor gebruikers die werken in een
krappe ruimte; mechanische en elektriciteitswerken,
herinrichting van drukke winkels, eenvoudige werken,
nieuwbouw of onderhoud.

Toepassingen: 2e bevestiging.
Plaatselijk werk. Leidingwerk.
M&E. Winkelinrichting. Retail.

Specificaties

1560mm

De ultieme keuze voor Low-Level
Powered Access.

Grootste platformgrootte in de klasse;
kleine voetafdruk in werking.

n

Hydraulisch circuit, volledig met controleklep op liftcilinder

n

Verbeterde, heavy-duty, automatisch blokkerende wielen bieden een veilige basis

n

Nooddaling vanaf grondniveau

n

Hoorbaar alarm bij stijgen en dalen
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830SP zero

Typische toepassingen en gebruikers: Sneller en efficiënter
dan een push-around voor aannemers die zich regelmatig
moeten verplaatsen; installatie van elektriciteitskabels,
verven, reinigen, snelle herinrichting van winkels, voornamelijk
in erg krappe ruimtes.
Belangrijke kenmerken
n

Volledig zelfrijdend in de hoogte

n

 ltracompact, voetafdruk van slechts 1,2 m x 0,75 m, werkhoogte
U
van 4,5 m, geschikt voor gebruik binnen en buiten

n

 lechts 456 kg, gemakkelijk te transporteren, kan worden gebruikt
S
op delicate vloeren

n

Eenvoudige, intuïtieve bediening met joystick

ZELFRIJDEND
Gebruik binnen en buiten
Werkhoogte: 4,5 m
Toepassingen: Leidingwerken.
M&E. Reinigen. Verven. Retail.
FM.
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A F M E T I N G E N I N D I E N O P E R AT I O N E E L
Werkhoogte:
4,50 m
Maximale werkhoogte:
4,50 m
Maximale platformhoogte: 2,50 m
Hoogte afgesloten platform: 0,36 m
Afmetingen korf:
1,00 m x 0,73 m
Voetafdruk in werking:
1,19 m x 0,75 m
Veilige werkbelasting:
200 kg (1 persoon plus gereedschap)
Maximale manuele kracht: 200 N
Max. helling bij gebruik:
1,8°
Max. windkracht:
12,5 m/sec
Maximum gewicht incl. netto laadvermogen:456 kg + 200 kg = 656 kg
Maximale puntbelasting op wieltjes
200 kg (2,00 kN)
Max. rijsnelheid
4,6 km/h
Rijsnelheid traag
0,7 km/h
AFMETINGEN INDIEN INGEKL APT
Lengte:
1,20 m
Breedte:
0,75 m
Hoogte:
1,59 m
Gewicht:
456 kg
1590mm

Met afmetingen van 1,2x0,75x1,59 m en slechts 456 kg,
past de SP Zero in standaardliften en kan hij
worden vervoerd in de meeste kleine bestelwagens en worden gebruikt op delicate
vloeren. De SP Zero kan zowel binnen als
buiten worden gebruikt en is windbestendig
tot 12,5 m/s.
Met een grote korf van 1,00 x 0,73 m en een
lage opstaphoogte, 360 mm, is de SP Zero
echt gebruiksvriendelijk. Een eenvoudige,
intuïtieve bediening met joystick stelt de
gebruiker in staat om zachtjes te
manoeuvreren. De SP Zero heeft
een rijvermogen van ongeveer 12 km.

Specificaties

S P EC I F I C AT I E S B AT T E R I J L A D E R
Input voltage:
90-265V AC
Frequentie:
45-65 Hz
Output:
24V DC, 7A
S T R O O M B R O N /A A N D R I J V I N G
Standaard 24V gelijkstroom elektrische motor,
24V DC gelijkstroommotor met versnellingsbak

360mm

Een zelfrijdend platform dat even gemakkelijk te
gebruiken is als een push-around-machine.

1200mm

Veiligheidsfuncties
n

Hydraulisch circuit, volledig met controleklep op liftcilinder

n

Ingebouwde bescherming tegen putten

n

Kantelsensor volledig met alarm en onderbreker

n

Automatische onderbreker bij overbelasting van de korf

n

Automatische vermindering rijsnelheid indien verhoogd

n

Nooddaling vanaf korf en vloer

n

Automatische dynamische parkeerrem
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830SPE

Typisch gebruik: Kleine voetafdruk, maximale wendbaarheid
met het voordeel van een vrijdragend platform voor reikwijdte
en extra platformgrootte.
M&E-aannemers, met name elektrische i
nstallaties, leidingwerken, reiniging,
verven, winkelinrichting, retail en
onderhoudsfaciliteiten waar reikwijdte
vereist is.
Belangrijke kenmerken
n

 olledig zelfrijdend, zelfs wanneer
V
volledig verhoogd

n

 envoudige, intuïtieve, enkele joystick
E
voor alle functies

n

Draairadius nul

n

Werkhoogte van 4,5 m

n

 ewicht van slechts 500 kg, kan worden gebruikt op verhoogde
G
vloeren (Kingspan®-goedgekeurd)

n

Kan worden getransporteerd door standaardvoertuigen met laadklep 500 kg

n

Ultracompact, voetafdruk van slechts 750 x 1220 mm

n

Groot platform 1500 mm x 730 mm (vrijdragende uitbreiding).

n

500 mm vrijdragend platform voor reikwijdte over obstakels

n

Automatische bescherming tegen putten

ZELFRIJDEND
Gebruik binnen en buiten
Werkhoogte: 4,5 m
Toepassingen: Leidingwerken.
M&E. Reinigen. Verven. Retail.
FM. Alle toepassingen waarbij
reikwijdte is vereist vanaf kleine
voetafdruk.
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A F M E T I N G E N I N D I E N O P E R AT I O N E E L
STROOMBRON/
Maximale platformhoogte:
2,50 m
A ANDRIJVING
Reikwijdte met vrijdragend
Standaard 24V gelijkstroom elektrische
platform tot rand van de korf:
0,50 m
motor: 24V DC gelijkstroommotor/
Afmetingen korf:
1,00 m x 0,73 m
versnellingsbak
Afmetingen korf met vrijdragend
platform:
1,50 m x 0,73 m
Voetafdruk in werking:
1,22 m x 0,75 m
Veilige werkbelasting: 	200 kg
(1 persoon plus gereedschap)
Maximale manuele kracht:
200 N
Max. helling bij gebruik:
0°
Max. windkracht:
12,5 m/sec
Maximum gewicht incl. netto
laadvermogen:
500 kg + 200 kg = 700 kg
Maximale puntbelasting
op wieltjes:
210 kg (2,10 kN)
Max. rijsnelheid:
3,0 km/h
mm
Rijsnelheid traag:
1,0 km/h
750
Rijsnelheid indien verhoogd:
0,7 km/h
Max. kracht op wieltjes:
2,2 kN
Toegestane helling:
40%
Geluidsniveau:
Minder dan 70 dB
1590mm

De 830 SPE biedt de gebruiker een kleine voetafdruk tijdens
het manoeuvreren, namelijk 1,22 m x 0,75 m (gesloten) en een
groot platform van 1,5 m x 0,73 m (platform uitgeschoven).

Specificaties

AFMETINGEN INDIEN INGEKL APT
Lengte:
1,22 m
Breedte:
0,75 m
Hoogte:
1,59 m
Gewicht:
500 kg
S P EC I F I C AT I E S B AT T E R I J L A D E R
Input voltage:
180-265v AC
Frequentie:
45-65 Hz
Output:
24V gelijkstroom, 7/8A

390mm

De ultieme keuze voor zelfrijdende,
Low-Level Acces met laag gewicht.

500mm

1200mm

Veiligheidsfuncties
n

 toringsveilig hydraulisch circuit, volledig
S
met controleklep op liftcilinder

n

 utomatische vermindering rijsnelheid
A
indien verhoogd

n

 utomatische bescherming tegen putten
A
indien verhoogd

n

Nooddaling vanaf korf en vloer

n

Hoorbaar alarm bij stijgen en dalen

n

Oranje zwaailicht

n

Automatische dynamische parkeerrem

n

 antelsensor volledig met alarm en
K
onderbreker

n

 utomatische sensor korfbelasting, volledig
A
met alarm en onderbreker
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830SP plus

De SP Plus beschikt over eenvoudige, intuïtieve joystick-controles
en kan met 540 kg worden gebruikt op
verhoogde platforms en andere
delicate vloeren en worden
getransporteerd door een
kleine bestelwagen of vrachtwagen. De SP Plus is ideaal
voor toepassingen waarbij
extra reikwijdte vanaf een
erg kleine voetafdruk is vereist;
retail, onderhoud over machines
en talloze andere toepassingen
met beperkte toegang.
Belangrijke kenmerken
n

Groot platform 2,0 m x 0,73 m (vrijdragend platform uitgeschoven)

n

Volledig zelfrijdend wanneer verhoogd, werkhoogte 4,5 m

n

Vrijdragend platform van 1,0 m: Reikwijdte van 1,5 m

n

Ultracompact, voetafdruk van slechts 1,2 m x 0,75 m

n

Eenvoudige intuïtieve joystick voor alle functies

n

 ewicht van slechts 540 kg, kan worden gebruikt op verhoogde
G
vloeren (Kingspan®-goedgekeurd)

ZELFRIJDEND
Gebruik binnen en buiten
Werkhoogte: 4,5 m
Toepassingen: Retail.
Onderhoud over machines
heen. Elke toepassing waarbij
een reikwijdte tot 2000 mm is
vereist.
20

A F M E T I N G E N I N D I E N O P E R AT I O N E E L
STROOMBRON/
Maximale werkhoogte:
4,50 m
A ANDRIJVING
Maximale platformhoogte:
2,50 m
Standaard 24V gelijkstroom elektrische
Hoogte afgesloten platform:
0,39 m
motor: 24V gelijkstroommotor/
Reikwijdte met vrijdragend
versnellingsbak
platform, platform tot korfrand: 1,00 m
Werkreikwijdte:
1,50 m
Afmetingen korf:
1,00 m x 0,73 m
Afmetingen korf incl.
vrijdragend platform:
2,00 m x 0,72 m
Voetafdruk in werking:
1,20 m x 0,75 m
Veilige werkbelasting:	200 kg - hoofdplatform,
120 kg - vrijdragend platform.
Maximale manuele kracht:
200 N
Max. helling bij gebruik:
1,8°
Max. windkracht:
12,5 m/sec
Maximum gewicht incl.
netto laadvermogen:
540 kg + 200 kg = 740 kg
Maximale puntbelasting
op wieltjes:
210 kg (2,10 kN)
Max. rijsnelheid
4,6 km/h
mm
Rijsnelheid traag
0,7 km/h
750
AFMETINGEN INDIEN INGEKL APT
Lengte: 1,20 m
Breedte: 0,75 m
Hoogte: 1,59 m
Gewicht: 540 kg
B AT T E R I J L A D E R
Input voltage: 90-265V AC
Frequentie:
45-65Hz
Output:
24V gelijkstroom, 8A

1590mm

De SP Plus heeft een werkhoogte van 4,5 m en een volledig vrijdragend platform van
1,0 m en behoudt ondanks een compacte voetafdruk van 1,2 x 0,75 m. Daarnaast een
groot platform om op te werken, 2,0 x 0,73 m en een reikwijdte van 1,5 m met het
vrijdragend platform uitgeschoven.

Specificaties

390mm

Gewoonweg het meest veelzijdige Low-Level
zelfrijdende platform.

1000mm

1200mm

Veiligheidsfuncties
n

Automatische bescherming tegen putten

n

Kantelsensor volledig met alarm en onderbreker

n

Automatische sensor korfbelasting, met alarm en onderbreker

n

 utomatische sensor belasting vrijdragend platform, met alarm
A
en onderbreker
21

ZONDER BATTERIJEN
ZONDER VERMOGEN
ZONDER OLIE
SNEL. GEMAKKELIJK.

veilig

& BEKROOND MET EEN AWARD!

Welkom bij een nieuw concept in
Low-level Powered Access,
‘Non-Powered, Powered Access©’

Non-Powered, Powered Access©
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Non-Powered, Powered Access...
...een belangrijke verandering in low-level access.

eco-gamma

GEMAKKELIJK...
Stap in de machine...

Het is zo gemakkelijk, snel en efficiënt te gebruiken, het is intuïtief. Stap er
gewoon in en draai aan de hendel! En u hebt geen stroom, oplaadbatterijen of
elektriciteitsnet meer nodig.

SNEL...

VEILIG...

De Ecolift 1.5 converteert 10 % menselijke energie in 100 % van het
vermogen dat vereist is om de machine tot de volledige werkhoogte te
verhogen, in slechts 11 seconden!
en verhoog tot uw werkhoogte.

Zelfremmend
wanneer
verhoogd

Draai aan de hendel...

Volledige
werkhoogte in
11 seconden

Gedaan met het beklimmen van trapjes of
podiums, nooit meer uitschuiven, struikelen of
uw evenwicht proberen te behouden!
24

Stop waar u wilt, tot een werkhoogte
van 3,5 m.

U bent volledig beschermd, van de grond
tot boven. En vrijwel onderhoudsvrij, zo
eenvoudig is het!
25

Non-Powered, Powered Access ATEX (Zone 1 en 21)
- goedgekeurd voor gevaarlijke industrieën
Werk slimmer - veiliger en
kostenefficiënter
n

 eoordeeld tot beste low-level accessB
product in 2014

n

 eoordeeld tot beste Europees huurB
product in 2014

n

Vervangt stellingen, trapladders en podiums

n

Voorkomt risico’s bij werken op hoogte

n

ATEX-gecertificeerd voor zones 1 & 21

n

Windbestendig tot 12,5 m/s (27,9 mph)

n

 an worden gebruikt op een helling tot
K
3 graden, op harde en vlakke ondergronden

Toegang tot olie- en gasfabriek
en apparatuur

Standaard Ecolift 1.5 en Ecolift 2.2
26

n

Kleppen, flenzen, leidingdragers

n

Overstromingssystemen

n

 erlichting, JB, draadverwarming,
V
werken aan kabelgoten, gasdetectie,
LOS, gasalarmen, metingen en controles

n

 onstructies en onderhoud, luchtstralen,
C
coatings,

n

Isolatie en wraps

n

Passieve brandbeveiliging

n

Inspectie, graffiteren, reinigen

n

Hoog optakelen of moeilijk heffen

n

Warenhuizen en winkels

n

Onderhoud gereedschapscarrousel

Non-Powered, Powered Access©

Windbestendige Ecolift 1.5
27

Ecolift 1.5

Wij noemen het ‘Non-Powered,
Powered Access.’

Specificaties

De Ecolift 1.5 is vrij van batterijen of elektrische stroom
en kan gemakkelijk en eenvoudig worden verhoogd
door aan de hendel te draaien; het
gepatenteerde liftmechanisme schuift
u in enkele seconden vlotjes naar uw
gekozen werkhoogte.
Zonder batterijen (om op te laden
en te onderhouden) en zonder
hydraulische olie is de Ecolift 1.5 echt
een ecovriendelijke oplossing. De kleine
voetafdruk en het gebruiksgemak
bieden een zuiver mechanische oplossing
zonder opbouwen, uitklappen of
klimmen.

AFMETINGEN INDIEN INGEKL APT
Lengte: 985 mm
Breedte: 700 mm
Hoogte: 1,55 m
Gewicht: 180 kg
L I F T C YC L I Onbeperkt

Belangrijke kenmerken
n

Intuïtief om te bedienen - draai aan de hendel
om te verhogen

n

Gepatenteerd* liftmechanisme, geen stroom vereist

n

Lichtgewicht, gemakkelijk te manoeuvreren

n

Kleine voetafdruk (985 mm x 700 mm)

n

Onbeperkt aantal liftcycli, kan 24/7 worden gebruikt

n

Stevig ontwerp voor jarenlang probleemloos gebruik

n

Minimale operationele kosten, vrijwel onderhoudsvrij

PUSH-AROUND - Zelfrijdend
Gebruik binnen
Werkhoogte: 3,5 m
Toepassingen: Leidingwerken,
M & E. Reiniging. Verven. Retail.
FM.
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1.55m

AFMETINGEN BIJ WERKING
Maximale werkhoogte:
3,50 m
Maximale platformhoogte: 1,50 m
Afmetingen korf:
720 mm (l) x 600 mm (b)
Voetafdruk in werking:
985 mm x 700 mm
Veilige werkbelasting:
150 kg (1 persoon + gereedschap)
Maximale manuele kracht: 200 N
Maximale helling
bij gebruik:
0 graden
Maximale windkracht:
Alleen voor intern gebruik,
		
0 (nul) mph
Maximale wielkracht:
125 kg
Maximale puntbelasting
op wieltjes:
125 kg (1,23 kN)
Niveau geluidsdruk:
Minder dan 70 dB

985mm

mm

700

GEPATEN
TEERD*
STORED
POWER
SYSTEEM

Veiligheidsfuncties
n

 utomatische rem bij instappen
A
van de korf

n

‘Auto-lok’ rem bij verhoging

n

Gaat alleen omhoog wanneer bediend

n

Hefmechanisme vergrendeld
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Ecolift 1.5 WR

Wij noemen het ‘Non-Powered,
Powered Access.’

Specificaties
AFMETINGEN BIJ WERKING
Maximale werkhoogte:
3,50 m
Maximale platformhoogte: 1,50 m
Afmetingen korf:
720 mm (l) x 600 mm (b)
Voetafdruk in werking:
1,10 m x 1,10 m
Veilige werkbelasting:
150 kg (1 persoon + gereedschap)
Maximale manuele kracht: 200 N
Maximale helling
bij gebruik:
3º
Maximale windkracht:
Intern/extern gebruik. 12,5 m/s
Maximale wielkracht:
195 kg
Maximale puntbelasting
op wieltjes:
195 kg (1,91 kN)
Niveau geluidsdruk:
Minder dan 70 dBa

De Ecolift 1.5 is een revolutionaire aanpak voor
low-level access en de Wind Rated
versie verbetert dit concept nog verder
door gebruik mogelijk te maken in
buitenomgevingen die een verbeterde
stabiliteit vereisen, zoals gebouwen met
open muren of buitentoepassingen bij
een windsnelheid tot 12,5 m/s. Daarnaast
kan de Ecolift 1.5 Wind Rated worden
gebruikt op hellingen tot 3°.
Het product is ATEX-goedgekeurd
voor zones 1 en 21.

AFMETINGEN INDIEN INGEKL APT
Lengte: 1,10 m
Breedte: 1,10 m
Hoogte: 1,55 m
Gewicht: 240 kg

Belangrijke kenmerken
n

 an worden gebruikt op hellingen tot 3º en bij
K
windsnelheden tot 12,5 m/s

n

Intuïtief om te bedienen - draai aan de hendel
om te verhogen

n

Gepatenteerd* liftmechanisme, geen stroom vereist

n

Lichtgewicht, gemakkelijk te manoeuvreren

n

Kleine voetafdruk (1,10 m x 1,10 m)

n

Onbeperkt aantal liftcycli, kan 24/7 worden gebruikt

n

Minimale operationele kosten, vrijwel onderhoudsvrij

GEPATEN
TEERD*
STORED
POWER
SYSTEEM

1.55m

L I F T C YC L I Onbeperkt

1.10m

PUSH-AROUND - Zelfrijdend
Gebruik binnen en buiten
Werkhoogte: 3,5 m
Toepassingen: ATEX (Zone 1 en
21) -goedgekeurde omgevingen.
Passieve brandbeveiliging. Gasdetectie. Kleppen en flenzen.
Leidingdragers. Kabelgoten.
Warenhuizen en winkels.
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3º

Ecolift 1.5 Wind Rated kan worden
gebruikt op hellingen tot 3º en bij
windsnelheden tot 12,5 m/s

Veiligheidsfuncties
n

‘Auto-lok’ rem bij verhoging

n

Gaat alleen omhoog wanneer bediend

n

Hefmechanisme vergrendeld
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Ecolift 2.2

Wij noemen het ‘Non-Powered,
Powered Access.’

Specificaties

Als onderdeel van het Eco-gamma beschikt de Ecolift nog steeds
over hetzelfde ecovriendelijke revolutionaire “Gepatenteerd Stored
Power System” als de Ecolift 2.2, maar biedt met 4,2 m bijna
een meter extra werkhoogte.
Zonder batterijen (om op te laden en te onderhouden)
en zonder hydraulische olie is de Ecolift echt
een ecovriendelijke oplossing.
Typische toepassingen en gebruikers:
1e & 2e bevestiging. Leidingwerken, M & E. FM.
Reinigen. Verven. Retail. Verkooppunt. FM.

AFMETINGEN BIJ WERKING
Maximale werkhoogte:
4,20 m
Maximale platformhoogte: 2,20 m
Afmetingen korf:
850 mm (l) x 644 mm (b)
Voetafdruk in werking:
1,28 m x 700 mm
Veilige werkbelasting:
150 kg (1 persoon + gereedschap)
Maximale manuele kracht: 200 N
Maximale helling
bij gebruik:
0 graden
Maximale windkracht:
Alleen voor intern gebruik, 0 (nul) mph
Maximale wielkracht:
234 kg
Maximale puntbelasting
op wieltjes:
234 kg (2,29 kN)
Niveau geluidsdruk:
Minder dan 70 dB
AFMETINGEN INDIEN INGEKL APT
Lengte: 1,28 m
Breedte: 0,70 m
Hoogte: 1,94 m
Gewicht: 305 kg
L I F T C YC L I Onbeperkt

n

Intuïtief om te bedienen - draai aan de hendel
om te verhogen

n

Gepatenteerd* liftmechanisme, geen stroom vereist

n

Lichtgewicht, gemakkelijk te manoeuvreren

n

Kleine voetafdruk (1,28 m x 700 mm)

n

Onbeperkt aantal liftcycli, kan 24/7 worden gebruikt

n

Stevig ontwerp voor jarenlang probleemloos gebruik

n

Minimale operationele kosten, vrijwel onderhoudsvrij

1.94m

Belangrijke kenmerken

GEPATEN
TEERD*
STORED
POWER
SYSTEEM

700mm

1.28m

PUSH-AROUND - Zelfrijdend
Gebruik binnen
Werkhoogte: 4,2 m
Toepassingen: 1e & 2e bevestiging. Leidingwerken, M & E. F.M.
Reinigen. Verven. Verkooppunt.
Retail.
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Veiligheidsfuncties
n

‘Auto-lok’ rem bij verhoging

n

Gaat alleen omhoog wanneer bediend

n

Hefmechanisme vergrendeld
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Ecolift 2.2 WR

Wij noemen het ‘Non-Powered,
Powered Access.’

Specificaties
AFMETINGEN BIJ WERKING
Maximale werkhoogte:
4,20 m
Maximale platformhoogte: 2,20 m
Afmetingen korf:
850 mm (l) x 644 mm (b)
Voetafdruk in werking:
1,28 m x 950 mm
Veilige werkbelasting:
150 kg (1 persoon + gereedschap)
Maximale manuele kracht: 200 N
Maximale helling
bij gebruik:
3º
Maximale windkracht:
Intern/extern gebruik. 12,5 m/s
Maximale wielkracht:
245 kg (2,4 kN)
Maximale puntbelasting
op wieltjes:
245 kg
Niveau geluidsdruk:
Minder dan 70 dB

Als onderdeel van het Eco-gamma beschikt de Ecolift
nog steeds over hetzelfde ecovriendelijke
“Gepatenteerd Stored Power System” als de
Ecolift 2.2, maar biedt met 4,2 m bijna een
meter extra werkhoogte en nog steeds zonder
batterijen (om op te laden en te onderhouden)
en zonder hydraulische olie. De Ecolift is echt
een ecovriendelijke oplossing.
Typische toepassingen en gebruikers:
Gebruik buiten. ATEX (Zone 1 en 21) -goedgekeurd
(optioneel) voor gevaarlijke omgevingen. Passieve
brandbeveiliging. Gasdetectie.

AFMETINGEN INDIEN INGEKL APT
Lengte: 1,28 m
Breedte: 0,95 m
Hoogte: 1,94 m
Gewicht: 335 kg

Belangrijke kenmerken

Kan
worden gebruikt op hellingen tot 3° en
bij windsnelheden tot 12,5 m/s

n

Intuïtief om te bedienen - draai aan de hendel om te verhogen

n

Gepatenteerd* liftmechanisme, geen stroom vereist

n

Lichtgewicht, gemakkelijk te manoeuvreren

n

Kleine voetafdruk (1,28 m x 950 mm)

n

Onbeperkt aantal liftcycli, kan 24/7 worden gebruikt

n

Stevig ontwerp voor jarenlang probleemloos gebruik

n

Minimale operationele kosten, vrijwel onderhoudsvrij

L I F T C YC L I Onbeperkt

PUSH-AROUND - Zelfrijdend
Gebruik binnen en buiten

1.94m

n

0.95m

Werkhoogte: 4,2 m
Toepassingen: Optioneel: ATEX
(Zone 1 en 21) -goedgekeurde
omgevingen. Passieve brandbeveiliging. Gasdetectie. Kleppen en flenzen. Leidingdragers.
Kabelgoten. Warenhuizen en
winkels.
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3º

Ecolift Wind Rated kan worden gebruikt op
hellingen tot 3º en bij windsnelheden tot
12,5 m/s

Veiligheidsfuncties
n

‘Auto-lok’ rem bij verhoging

n

Gaat alleen omhoog wanneer bediend

n

Hefmechanisme vergrendeld
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Cursus Push-Around Vertical (PAV)

Mobiele (zelfrijdende) Vertical,
Cursus categorie 3A

Wie kan deelnemen?

Wie kan deelnemen?

Dit programma is ontwikkeld voor de
gebruikers van push-around verticals
(PAV’s), vernieuwing van PAL-kaarten of
om PAV’s te leren gebruiken.

Dit programma is ontworpen voor de gebruikers van zelfrijdende schaarliften of
mastliften die kunnen worden verreden als ze gesloten zijn of op volledige hoogte staan. Deelnemers zullen leren om typische verticale, zelfrijdende machines te
bedienen

Doel

Doel

Een gebruiker opleiden over de
voorbereiding en het veilige gebruik
van verschillende soorten PAV’s en om
een IPAF MEWP gebruikerslicentie te
verkrijgen.

Een gebruiker opleiden over de voorbereiding en het veilige gebruik van verticale,
zelfrijdende machines en om een IPAF MEWP gebruikerslicentie, categorie 3A te
verkrijgen.

Kennis

Aan het einde van de cursus zullen
deelnemers ook:

Aan het einde van de cursus zullen
deelnemers
ook:
n

zich bewust zijn van de relevante

Kennis
n

zich bewust zijn van de relevante

n

zich bewust zijn van de noodzaak om

Gezondheids- en veiligheidsbepalingen
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
te dragen

Gezondheids- en veiligheidsbepalingen

n

zich bewust zijn van de noodzaak om

persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM) te dragen

n

zich bewust zijn van de noodzaak

om de bedieningshandleiding van de
machine te raadplegen

n

zich bewust zijn van de noodzaak om de

bedieningshandleiding van de machine te raadplegen

Opleidingsmethoden
n

Opleidingen in groep, demonstraties, praktijk en tests.

Opleidingsmethoden
n

Opleidingen in groep, demonstraties,

praktijk en tests.
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Meer informatie: www.IPAF.org
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Non-Powered, Powered Access©

JLG EMEA BV

Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
Nederland
Tel.: +31 (0)23 565 5665
Fax: +31 (0)23 557 3750
www.jlg.com

Een Oshkosh Corporation Company
Dit productboekje is alleen bedoeld als leidraad. Alle afmetingen, gewichten en specificaties kunnen worden gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving. De inhoud van deze gids is niet juridisch bindend en maakt geen deel uit van een contract.

