
POWER TOWERS

LOW - LEVEL - ACCES



INTRODUCTIE
ASC en Power Towers Ltd. Samen naar een hoger level.  

De perfecte toegang tot moeilijk bereikbare werkplekken in kleine ruimtes op hoge plaatsen, ASC en Power Towers  
maken het mogelijk. De marktvraag naar Low Level Acces groeit wereldwijd enorm snel. Low Level Acces wordt  
beschouwd als een ergonomisch alternatief voor ladders en steigers met een maximale werkhoogte van 5,1 m en een 
gewicht van minder dan 550 kg. 

De producten van toonaangevend merk JLG worden voornamelijk toegepast op werkplekken waar vroeger een ladder of 
steiger voor gebruikt zou worden. De liften zijn gemakkelijk te verplaatsen omdat ze snel gemonteerd of gedemonteerd 
kunnen worden. Uw werknemers krijgen toegang tot alle moeilijk bereikbare locaties. Deze liften zijn ideaal voor  
toepassingen zoals mechanische en elektrische werkzaamheden, leidingwerk, plaatsen van gipsplaten, schilderen,  
winkelinrichting en andere afwerkingswerkzaamheden in de bouw en reiniging industrie. 

Revolutionaire duurzame innovatie 

De PUSH-AROUND serie van Power Towers is uitgevoerd met het gepatenteerde ‘’Stored Power Systeem’’. Dit unieke 
systeem voorziet de lift van extra werkhoogte naar wens in te stellen. Door middel van een revolutionair veermechanisme 
kan de lift omhoog of omlaag worden gebracht zonder dat het lichaam overbelast wordt. Ervaar het gemak van een  
elektrische hoogwerker afgezien van enige batterijen, accu’s, olie, hydrauliek of kabels. 

Het slimme alternatief voor ladders, podia en steigers. Het complete productportfolio van Power Towers voldoet aan de 
Europese Machinerichtlijn EN280 en ANSI-richtlijn A92.20. Met bewegingssensoren is deze nieuwste technologie  
ontwikkeld waardoor er comfortabel gewerkt kan worden zonder het lichaam te overbelasten.

Omdat er geen hydrauliek of motoren bij betrokken zijn, zijn deze milieuvriendelijke liften lekvrij en werken ze stil,  
waardoor ze een gewaardeerd apparaat zijn voor werkzaamheden in milieugevoelige gebieden, zoals cleanrooms en 
datacenters, maar ook in ziekenhuizen, scholen, bibliotheken en kantoorgebouwen waar geluidsbeperkingen gelden.  
Ze worden eenvoudigweg door de machinist omhoog gedraaid om toegang te krijgen tot het werkgebied.

Stored power system
Gepatenteerd liftmechanisme, intuïtief te bedienen,  
draai aan de hendel om hem omhoog te zetten
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JLG onderzoekt en ontwikkeling continu producten en behoudt zichzelf het recht voor om zonder  
aankondiging aanpassingen te verrichten. Alle gegevens in dit document zijn richtwaarden.  
Bepaalde opties of landspeci eke standaards verhogen het gewicht. Specificaties kunnen  
verschillen naargelang de nationale normen of de toevoeging van optionele uitrustingen.



ECOLIFT
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ARTIKELNUMMER:  8719998985771

‘Non-Powered, Powered Access’ Met JLG Power Towers

Als onderdeel van het Eco-assortiment beschikt de Ecolift over het revolutionaire Eco-vriendelijke 
‘’Gepatenteerd Stored Power System’’. Deze handmatig verstelbare lift biedt een extra werkhoogte 
van 4,2 m. 

Een accu is overbodig waardoor deze lift zeer gebruiksvriendelijk is. Geen batterijen, 
geen hydraulische olie, de Ecolift is de meest Eco-vriendelijke oplossing. 

Toepassingen en gebruiksdoeleinden:
Bevestiging werkzaamheden, Leidingwerken, Schilderen, Reinigen, Gebouwinrichting, 
onderhoudswerkzaamheden, Industriële voorzieningen en gevaarlijke werkgebieden

Belangrijke kenmerken

• Eenvoudig in gebruik - draai aan de hendel om omhoog te gaan
• Gepatenteerd* liftmechanisme, geen stroom vereist
• Lichtgewicht, gemakkelijk te manoeuvreren
• Kleine voetafdruk (1,28 m x 0,74 m)
• Onbeperkt aantal liftcycli, kan 24/7 worden gebruikt 
• Stevig ontwerp voor jarenlang probleemloos gebruik
• Minimale operationele kosten, vrijwel onderhoudsvrij

Uit voorraad leverbaar
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SPECIFICATIES

AFMETINGEN INDIEN INGEKLAPT

Lengte: 1,28 m
Breedte: 0,75 m
Hoogte: 1,94 m
Gewicht: 305 kg

LIFTCYCLI
Onbeberpt

VEILIGHEIDSFUNCTIES
‘Auto-lock’ rem bij verhoging
Gaat alleen omhoog wanneer bediend
Hefmechanisme vergrendeld
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AFMETINGEN BIJ WERKING

Maximale werkhoogte:  4,20 m
Maximale platformhoogte:  2,20 m
Afmetingen korf:   0,85 m (l) x 0,64 m (b)
Voetafdruk in werking:  1,28 m x 0,74 m
Veilige werkbelasting:   150 kg (1 persoon + gereedschap)
Maximale manuele kracht:  200 N
Maximale helling bij gebruik:  0,5 graden
Maximale windkracht:   Alleen voor intern gebruik, 0 (nul) mph
Maximum castor point load:  155 kg (1.52kN)
Maximale wielkracht:   155 kg (1.52kN)
Niveau geluidsdruk:   Minder dan 70 dB

ECOLIFT

PUSH-AROUND - Zelfrijdend
Gebruik binnen
WERKHOOGTE: 4,20 m
TOEPASSINGEN: 1e & 2e bevestiging.  
Leidingwerken,M&E F.M. Reinigingen.  
Verven. Verkooppunt. Retail.



ECOLIFT WR
ARTIKELNUMMER:  8719998985788

De WR-serie. Een speciaal ontwerp voor ultiem gebruiksgemak  

Als onderdeel van het Eco-assortiment beschikt de Ecolift WR eveneens over het revolutionaire  
Eco-vriendelijke ‘’Gepatenteerd Stored Power System’’. Deze handmatig verstelbare lift biedt een  
extra werkhoogte van 4,2 m. De ‘WR’ is een verbeterde en hoog gespecificeerde versie van de  
standaard liften. Met een grotere voetafdruk en een hoger belastbaar gewicht maakt de EcoLift zich 
uniek in het assortiment. Alle onderdelen zijn voorzien van roestvrije componenten, daarnaast kent de 
WR-serie een extra 3-fasen verfproces waardoor de lak bij intensief gebruik in extra goede staat blijft. 

Een accu is overbodig waardoor deze lift zeer gebruiksvriendelijk is. Geen batterijen,  
geen hydraulische olie, de Ecolift is de meest Eco-vriendelijke oplossing. 

Toepassingen en gebruiksdoeleinden:
Bevestiging werkzaamheden, Leidingwerken, Schilderen, Reinigen, Gebouwinrichting,  
onderhoudswerkzaamheden, Industriële voorzieningen en gevaarlijke werkgebieden

Belangrijke kenmerken

• Eenvoudig in gebruik - draai aan de hendel om omhoog te gaan
• Gepatenteerd* liftmechanisme, geen stroom vereist
• Lichtgewicht, gemakkelijk te manoeuvreren
• Kleine voetafdruk (1,28 m x 0,95 m)
• Onbeperkt aantal liftcycli, kan 24/7 worden gebruikt 
• Extra stevig ontwerp voor jarenlang probleemloos gebruik
• Minimale operationele kosten, vrijwel onderhoudsvrij
• Gegalvaniseerd voor buiten gebruik

0,95 M 1,28 M

1,95 M
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ECOLIFT WR
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SPECIFICATIES

AFMETINGEN INDIEN INGEKLAPT

Lengte: 1,28 m
Breedte: 0,95 m
Hoogte: 1,95 m
Gewicht: 354 kg

LIFTCYCLI
Onbeberpt

AFMETINGEN BIJ WERKING

Maximale werkhoogte:  4,20 m
Maximale platformhoogte:  2,20 m
Afmetingen korf:   0,85 m (l) x 0,64 m (b)
Voetafdruk in werking:  1,28 m x 0,95 m
Veilige werkbelasting:   150 kg (1 persoon + gereedschap)
Maximale manuele kracht:  200 N
Maximale helling bij gebruik:  3,0 graden
Maximale windkracht:   Alleen voor intern gebruik, 12,5m/s (27,9) mph
Maximum castor point load:  165 kg (1.62kN)
Maximale wielkracht:   165 kg (1.62kN)
Niveau geluidsdruk:   Minder dan 70 dB

2,
20

 M

Pl
at

fo
rm

ho
og

te

4,
20

 M

W
er

kh
oo

gt
ePUSH-AROUND - Zelfrijdend

Gebruik buiten
WERKHOOGTE: 4,20 m
TOEPASSINGEN: Elektro & Instrumenten, 
Vuur en gas, OPS, stof & Onderhoud,  
Mechanisch, Tuigage en LOLER,  
Ontmanteling, Reparatieorders.



PECOLIFT
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ARTIKELNUMMER:  8719998985795

‘Non-Powered, Powered Access’ Met JLG Power Towers 

De PecoLift 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 PecoLift echt 
een Eco-vriendelijke oplossing. De kleine voetafdruk en het gebruiksgemak bieden een  
milieuvriendelijke mechanische oplossing zonder opbouwen, uitklappen en klimmen. 

Belangrijke kenmerken

• Eenvoudig in gebruik - draai aan de hendel om omhoog te gaan
• Gepatenteerd* liftmechanisme, geen stroom vereist
• Lichtgewicht, gemakkelijk te manoeuvreren
• Kleine voetafdruk (985 mm x 700 mm)
• Onbeperkt aantal liftcycli, kan 24/7 worden gebruikt 
• Stevig ontwerp voor jarenlang probleemloos gebruik
• Minimale operationele kosten, vrijwel onderhoudsvrij

0,70 M 0,99 M

1,55 M

Uit voorraad leverbaar



PECOLIFT

9

SPECIFICATIES

AFMETINGEN INDIEN INGEKLAPT

Lengte: 0,99 m
Breedte: 0,70 m
Hoogte: 1,55 m
Gewicht: 180 kg

LIFTCYCLI
Onbeberpt

VEILIGHEIDSFUNCTIES
Automatische rem bij instappen van de korf
‘Auto-lock’ rem bij verhoging
Gaat alleen omhoog wanneer bediend
Hefmechanisme vergrendeld

AFMETINGEN BIJ WERKING

Maximale werkhoogte:  3,50 m
Maximale platformhoogte:  1,50 m
Afmetingen korf:   0,72 m (l) x 0,60 m (b)
Voetafdruk in werking:  0,99 m x 0,70 m
Veilige werkbelasting:   150 kg (1 persoon + gereedschap)
Maximale manuele kracht:  200 N
Maximale helling bij gebruik:  0,5 graden
Maximale windkracht:   Alleen voor intern gebruik, 0 (nul) mph
Maximum castor point load:  125 kg (1.23kN)
Maximale wielkracht:   125 kg
Niveau geluidsdruk:   Minder dan 70 dB
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PUSH-AROUND - Zelfrijdend
Gebruik binnen
WERKHOOGTE: 3,50 m
TOEPASSINGEN: Leidingwerken,  
M & E. Reiniging. Verven. Retail. FM.



 
De ultieme keuze voor Low-Level Powered Access 

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 Nano 
standaard over automatisch blokkerende wielen.

Met een platformhoogte van 2,50 m en een werkhoogte van 4,50 m maximaliseert de heavy-duty 
Nano de platformgrootte en wordt de voetafdruk in werking geminimaliseerd, waardoor de gebruiker 
meer ruimte heeft om in krappe zones te werken. 

Typische toepassingen en gebruikers: 
Nano 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.

Belangrijke kenmerken

• Werkhoogte 4,50 m
• Lage opstaphoogte platform, slechts 375 mm
• Voetafdruk in werking van slechts 1,195 m x 0,75 m
• Past gemakkelijk door enkele deuropeningen
• Groot platform van 1,00 m x 0,73 m, geeft de gebruiker meer 
 ruimte om te werken
• Heavy-duty automatisch blokkerende wielen bij verhoging

NANO
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ARTIKELNUMMER:  8719998985801

1,195 M

1,56 M

0,75 M
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Op aanvraag te bestellen



NANO
SPECIFICATIES

AFMETINGEN INDIEN INGEKLAPT
Lengte: 1,195 m
Breedte: 0,75 m
Hoogte: 1,56 m
Gewicht: 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-Glide-technologie.
  Sterke afwerking met poedercoating.
Veiligheid:  Volledig storingsveilig hydraulisch
  circuit. Automatisch blokkerende wielen.
Opties:  Kantelalarm met automatische
  onderbreker. Beschermkap voor opslag.

VEILIGHEIDSFUNCTIES
Hydraulisch circuit, volledig met  
controleklep op liftcilinder  
Verbeterde, heavy-duty, automatisch 
blokkerende wielen bieden een  
veilige basis Nooddaling vanaf  
grondniveau Hoorbaar alarm bij 
stijgen en dalen

AFMETINGEN BIJ WERKING

Werkhoogte:     4,50 m
Maximale platformhoogte:   2,50 m
Hoogte afgesloten platform:   0,375 m
Platformafmetingen:    1,00 m x 0,73 m
Voetafdruk in werking:   1,195 m x 0,75 m
Veilige werkbelasting:   200 kg (1 persoon plus gereedschap)

Maximale manuele kracht:   200 N
Maximale helling bij gebruik:   0,5 graden
Maximale windkracht:   Alleen voor intern gebruik, 0 (nul) mph
Maximum castor point load:   180 kg (1.77kN)
Maximale wielkracht:    180 kg
Niveau geluidsdruk:    Minder dan 70 dB
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PUSH-AROUND
Gebruik binnen
WERKHOOGTE: 4,50 m
TOEPASSINGEN: 2e bevestiging.  
Plaatselijk werk. Leidingwerk. M&E.  
Winkelinrichting. Retail.
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NANO SP
ARTIKELNUMMER:  8719998985818

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

De Nano SP biedt de gebruiker een ideale oplossing aan voor het manoeuvreren in kleine ruimtes, 
namelijk 1,22 m x 0,75 m (gesloten) en een groot platform van 1,50 m x 0,73 m (platform uitgeschoven).

Typisch gebruik: Kleine voetafdruk, maximale wendbaarheid met het voordeel van een vrijdragend 
platform voor extra reikwijdte en platformgrootte. Mechanische en elektrische aannemers, met name 
elektrische installaties, leidingwerken, reiniging, schilderwerkzaamheden, winkelinrichting, retail en 
onderhoudsfaciliteiten waar reikwijdte vereist is.

Belangrijke kenmerken

•   Volledig zelfrijdend, zelfs wanneer volledig verhoogd 
•   Eenvoudige, intuïtieve, enkele joystick voor alle functies
•   Draairadius nul 
•   Werkhoogte van 4,50 m
•   Gewicht van slechts 500 kg, kan worden gebruikt op verhoogde vloeren 
   (Kingspan® -goedgekeurd)
•   Kan worden getransporteerd door standaardvoertuigen met laadklep 500 kg
•   Ultracompact, voetafdruk van slechts 0,75 m x 1,22 m
•   Groot platform 1,50 m x 0.73 m (vrijdragende uitbreiding) 
•   0.50 m vrijdragend platform voor reikwijdte over obstakels
•   Automatische bescherming tegen putten

1,22 M

1,59 M
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Op aanvraag te bestellen

0,5 M



NANO SP
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SPECIFICATIES

AFMETINGEN INDIEN INGEKLAPT

Lengte: 1,22 m
Breedte: 0,75 m
Hoogte: 1,59 m
Gewicht: 500 kg

SPECIFICATIES BATTERIJLADER
Input voltage: 110V of 230V AC
Frequentie: 45-65 Hz
Output: 24V gelijkstroom, 7/8A

STROOMBRON/AANDRIJVING 
Standaard 24V gelijkstroom  
elektrische motor: 24V gelijkstroom 
motor/versnellingsbak

VEILIGHEIDSFUNCTIES
• Storingsveilig hydraulisch       
  circuit, volledig met  
  controleklep op liftcilinder
• Automatische bescherming   
  tegen putten indien verhoogd
• Kantelsensor volledig met         
  alarm en onderbreker
• Automatische sensor korfbe      
  lasting, volledig met alarm en   
  onderbreker
• Automatische vermindering   
  rijsnelheid indien verhoogd
• Nooddaling vanaf korf en vloer
• Hoorbaar alarm bij stijgen en  
  dalen
• Oranje zwaailicht
• Automatische dynamische           
  parkeerrem

AFMETINGEN BIJ WERKING

Maximale werkhoogte:    4,50 m
Maximale platformhoogte:    2,50 m
Reikwijdte met vrijdragend
platform tot rand van de korf:    0,50 m
Afmetingen korf:     1,00 m x 0,73 m
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 pers.+gereedschap)

Maximale manuele kracht:    200 N
Max. helling bij gebruik:    1,0°
Max. windkracht:     12,5 m/sec
Maximum gewicht incl.
netto laadvermogen:     500 kg+200 kg= 700 kg
Maximale puntbelasting op wieltjes:   225 kg (2.2 kN)
Max. rijsnelheid:     3,0 km/h
Rijsnelheid traag:     1,0 km/h
Rijsnelheid indien verhoogd:    0,7 km/h
Max. kracht op wieltjes:    2,2 kN
Toegestane helling:     40%
Geluidsniveau:     Minder dan 70 dB
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ZELFRIJDEND
Gebruik binnen en buiten
WERKHOOGTE: 4,50 m
TOEPASSINGEN: Leidingwerken. M&E. 
Reinigen. Verven. Retail. FM. Alle toepas-
singen waarbij reikwijdte is vereist vanaf 
kleine voetafdruk.



NANO SP PLUS
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ARTIKELNUMMER:  8719998985825

Gewoonweg het meest veelzijdige Low-Level zelfrijdende platform 

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.

De SP Plus beschikt over eenvoudige, intuïtieve joystick-controles en weegt 550 kg. Dit zelfrijdende 
platform kan verhoogd worden tot een werkhoogte van 4,5 m. De Nano SP Plus kan getransporteerd 
worden 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

• Groot platform 2,0 m x 0,73 m (vrijdragend platform uitgeschoven) 
• Volledig zelfrijdend wanneer verhoogd, werkhoogte 4,5 m
• Vrijdragend platform van 1,0 m: Reikwijdte van 1,5 m
• Ultracompact, voetafdruk van slechts 1,2 m x 0,75 m
• Eenvoudige intuïtieve joystick voor alle functies
• Gewicht van slechts 550 kg, kan worden gebruikt op verhoogde vloeren 
 (Kingspan®-goedgekeurd)

1,59 M

1,25 M1,00 M

Op aanvraag te bestellen



NANO SP PLUS
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SPECIFICATIES

AFMETINGEN INDIEN INGEKLAPT
Lengte: 1,25 m
Breedte: 0,75 m
Hoogte: 1,59 m
Gewicht: 550 kg

SPECIFICATIES BATTERIJLADER
Input voltage: 110V of 230V AC
Frequentie: 45-65 Hz
Output: 24V gelijkstroom, 8A

STROOMBRON/AANDRIJVING 
Standaard 24V gelijkstroom  
elektrische motor:
24V gelijkstroommotor/versnellingsbak

VEILIGHEIDSFUNCTIES

• Automatische bescherming         
  tegen putten
• Kantelsensor volledig met       
  alarm en onderbreker
• Automatische sensor  
  korfbelasting, met alarm en
  onderbreker
• Automatische sensor belasting    
  vrijdragend platform, met alarm   
  en onderbreker

AFMETINGEN BIJ WERKING

Maximale werkhoogte:   4,50 m
Maximale platformhoogte:   2,50 m
Hoogte afgesloten platform:   0,40 m
Reikwijdte met vrijdragend
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:   1,25 m x 0,75 m
Veilige werkbelasting:   200 kg - hoofdplatform,
     120 kg - vrijdragend platform.
Maximale manuele kracht:   200 N
Max. helling bij gebruik:   1,0°
Max. windkracht:    12,5 m/sec
Maximum gewicht incl.
netto laadvermogen:    550 kg+200 kg= 750 kg
Maximale puntbelasting
op wieltjes:     240 kg (2,35 kN)
Max. rijsnelheid    4,6 km/h
Rijsnelheid traag    1,0 km/h
Rijsnelheid indien verhoogd:   0,7 km/h
Geluidsniveau:    Minder dan 70 dB
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ZELFRIJDEND
Gebruik binnen en buiten
WERKHOOGTE: 4,50 m
TOEPASSINGEN: Leidingwerken. M&E. 
Reinigen. Verven. Retail. FM. Alle toepas-
singen waarbij reikwijdte is vereist vanaf 
kleine voetafdruk.



POWER TOWER
ARTIKELNUMMER:  8719998985832

De aangedreven rolsteiger 

Dankzij het grote werkplatform (1520 x 750 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. 
Met een breedte van slechts 780 mm past hij gemakkelijk door een standaard enkele deuropening. 

De Power Tower voor zwaar gebruik is werkelijk het kostenbesparende, veilige en efficiënte alternatief 
voor grote podiums, rolsteigers en kleine stellingen.

Typische toepassingen en gebruikers: 
Voor gebruikers die een groter platform willen voor zichzelf, gereedschappen en apparatuur.  
Typische droogbouw, leidingwerken, airconditioning, algemene onder aannemingen voor  
mechanica en elektriciteit, winkelinrichting enz.

Belangrijke kenmerken

• Platformhoogte 3,10 m, werkhoogte 5,10 m
• Veilige werkbelasting van 250 kg (1 persoon)
• Compact - Slechts 0,78 m breed, past gemakkelijk door standaard deuren
• Groot platform van 1,52 m x 0,75 m
• Voetafdruk van slechts 0,78 x 1,6 m
• Gemakkelijke  toegangspoort

1,60 M

1,85 M

0,78 M
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Op aanvraag te bestellen



POWER TOWER
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SPECIFICATIES
AFMETINGEN INDIEN INGEKLAPT

Lengte: 1,60 m
Breedte: 0,78 m
Hoogte: 1,85 m
Gewicht: 342 kg

SPECIFICATIES BATTERIJLADER
Batterij:   12V gecombineerd met
      automatische lader.
Elektriciteitsnet:  110V of 230V.
Bedieningen:   Bediening van de korf met 
   eenvoudige drukknop.

ANDERE FUNCTIES 
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.

VEILIGHEIDSFUNCTIES

• Storingsveilig hydraulisch        
  circuit, volledig met 
  controleklep op liftcilinder
• Verbeterde, heavy-duty,  
  automatisch blokkerende
  wielen bieden een veilige basis
• Nooddaling vanaf grondniveau
• Hoorbaar alarm bij stijgen en    
  dalen

AFMETINGEN BIJ WERKING

Maximale werkhoogte:   5,10 m
Maximale platformhoogte:   3,10 m
Platformafmetingen:    1,52 m x 0,75 m
Voetafdruk in werking:   1,60 m x 0,78 m
Veilige werkbelasting:   250 kg (1 persoon plus gereedschap)

Maximale manuele kracht:   200 N
Maximale helling bij gebruik:   0,5 graden
Maximale windkracht:   Alleen intern gebruik, nul mph
Maximum castor point load:   215 kg (2.1kN)
Niveau geluidsdruk:    Minder dan 70 dB
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PUSH-AROUND
Gebruik binnen
WERKHOOGTE: 5,10 m
TOEPASSINGEN: Droogbouw.  
Leidingwerk. Airconditioning. M&E.  
Winkelinrichting. Retail.



 

Veiligheid en marktontwikkeling 
 
Er zijn drie belangrijke trends die de vraag naar en de acceptatie van lage toegangsliften versnellen, waaronder:   

- Ladders, trappen en steigers worden steeds vaker vervangen door producten die meer veiligheid bieden.                  
  Vooral in Engeland is de regelgeving dusdanig aangescherpt waardoor er op veel locaties geen steigers of  
  ladders gebruikt mogen worden gedurende de werkzaamheden. Dit als gevolg van veel ongelukken en 
  overbelasting van laddergebruik bij werknemers. Blijvend letsel, tijdverlies, verminderde productie en dure  
  schadevergoedingsclaims hebben de druppel doen overlopen. Ook in Nederland is valgevaar één van de              
  meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. 

- De tweede trend is verstedelijking. In Nederland zijn er steeds minder open ruimtes en gebouwen worden        
  steeds hoger en smaller. Er is meer behoefte aan producten met een klein gebruiksoppervlak. Het gewicht van         
  een standaard hoogwerker is vaak te zwaar voor de gevoelige vloeren die tegenwoordig zijn voorzien van                    
  vloerverwarming en een sierafwerking. Ook zijn steeds meer gebouwen uitgerust met een liftinstallatie. De  
  liften van JLG zijn geschikt om hierin verplaatst te worden in tegenstelling tot de traditionele hoogwerkers. Dit  
  maakt het assortiment van Power Towers uitermate geschikt voor afwerking, inrichting en constructie of door
  lopend onderhoud doeleinden. 

- De laatste trend is een toenemende aandacht voor milieuoverwegingen en duurzaamheid. Accu of brandstof  
  aangedreven liften zijn schadelijk voor mens en milieu, ASC biedt het dealernetwerk een nieuwe ingang om  
  een innovatieve en duurzame oplossing aan te bieden aan haar klanten. De aangedreven liften van Power 
  Towers zijn stiller en verminderen de uitstoot waardoor ze overal gebruikt kunnen worden. De Eco en Peco   
  serie zijn zelfs volledig uitstoot vrij. Dit maakt het assortiment uitermate geschikt voor gebruik in bibliotheken, 
  ziekenhuizen, zorginstellingen, kantoorgebouwen en scholen. 

Heeft u vragen met betrekking tot het assortiment van Power Towers? Neem contact op met onze sales afdeling 
via sales@ascgroup.nl of Tel: +31 (0) 76 - 541 30 19. 
Wilt u op de hoogte blijven van branchenieuws en soortgelijke nieuwsartikelen? 
ASC verspreidt periodiek een dealer nieuwsbrief met al het laatste nieuws: acties, prijsaanpassingen, belangrijk 
branche nieuws en nog veel meer. 

ASC Group
Leerlooierstraat 32
4871 EN Etten-Leur
Nederland
Tel: +31 (0) 76 - 541 30 19 
www.ascgroup.nl
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