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Excelente Desempenho
Onde Você Mais Precisa
Se você precisava de um equipamento que aumentasse sua produtividade 
e alcançasse necessidades específicas para cada aplicação, a solução 
está aqui: chegaram os novos Modelos de Plataformas Tesoura para      
Terrenos Irregulares 3394RT e 4394RT da JLG.

Nenhuma outra plataforma atende às necessidades específicas do 
dia-a-dia como a potente Série RT.  Você poderá trabalhar mais eficientemente com 
capacidades de carga aumentadas e plataformas maiores. Você pode chegar e começar a 
trabalhar de forma ainda mais rápida e eficiente com nosso exclusivo “Estabilizador de 
Apenas Um Toque” - opcional. 

Obtenha a potência e o desempenho que você merece. 
Adquira hoje uma Plataforma Tesoura RT da JLG.

Plataforma com maior dimensão e 
capacidade para lidar com um maior 
número de trabalhos

■ Maior Produtividade
Quando você trabalha com cronogramas exigentes e orçamentos apertados, você 
precisa elevar mais gente e materiais ao local de trabalho. A Série RT faz justamente 
isto, com altas capacidades e a exclusiva Plataforma MegaDeck®.

Plataformas com Maiores Capacidades
A Série RT pode elevar mais pessoas e materiais na plataforma, com capacidade 
máxima de 1.020 kg no Modelo 3394RT e 680 kg no Modelo 4394RT. Isto é 
especialmente crítico em aplicações que requerem capacidade extra, como aplicação de 
paredes pré-fabricadas e trabalhos estruturais mecânicos.

Plataforma MegaDeck
A Série RT tem por característica a maior plataforma de sua classe, com mais de 13,5 m2 de área disponível. Com a extensão 
opcional de deck duplo, a plataforma chega a incríveis 6,25 m de comprimento; espaço mais que suficiente para diversas placas 
de parede de gesso ou inúmeros canos, por exemplo. Adicione a isso a maior largura da indústria de 2,24 m da plataforma e você 
poderá chegar muito mais perto de sua área de trabalho que os modelos concorrentes.

■ Poupe Tempo com o Estabilizador Opcional JLG
Quando você tem que enfrentar um terreno irregular, nossa exclusiva opção de 

estabilizadores proporciona nivelamento ainda mais rápido. Com o simples apertar de um
botão, você obtém auto-nivelamento quando estiver em um desnível de 5 graus de um
lado ao outro e até 4 graus de frente até a traseira. Com a média de tempo de
nivelamento de 15 a 30 segundos, você pode cortar o tempo de preparação em 
100% se comparado a outras plataformas tesoura.



Tração nas 4 Rodas
Transmissão Automática
Três Velocidades Selecionáveis 
     de Movimentação
Movimento Proporcional
     Subida & Descida
Eixo Oscilante
Plataforma de 2,18 x 3,81 m
Extensão Manual do
     Deck de 1,22 m
Deck de Alúmínio com
     Faixas Anti-Derrapantes
Tomada 110V AC na Plataforma
Estação de Controle da Plataforma
     Ajustável / Removível

Painel de Diagnósticos na Plata-
     forma e no Controle de Solo
Pneus Super Largos
     33 x 15,5 - 16,5
Marcador de Combustível na
     Plataforma
Guarda-Corpo Dobrável
Buzina
Alarme Sonoro e de Luz de 3º
Alarme de Descida
Alarme de Movimento Progra-
     mável com Analisador JLG
Descida Manual

Itens de Série
Estabilizador
Extensão de Deck Adicional
Extensão Unilateral Elétrica 
Extensão Bilateral Elétrica 
Gerador de 3.500 Watts
Luzes de Trabalho na Plataf.
Tubulação de Ar Comprimido
     de 1/2 pol. até a Plataf.
Portão de Entrada Auto-Fechante
Pneus Lameiros 33 x 12 - 16,5
Luz de Advertência Âmbar
Tanque de 43,5 para Propano 

Opcionais

Dimensões

Desempenho

Sistema de Alimentação / Chassi

A. Altura da Plataforma - Elevada 10,06 m 13,11 m
 Altura da Plataforma - Recolhida 1,57 m 1,79 m
B. Altura do Guarda-Corpo 1,10 m 1,10 m
C. Altura Total (Gurada-Corpo Recolhido) 1,97 m 2,19 m
D. Tamanho da Plataforma 2,18 x 3,81 m 2,18 x 3,81 m
 Extensão da Plataforma 1,22 m 1,22 m
E. Comprimento Total 3,86 m 3,86 m
F. Largura Total 2,39 m 2,39 m
G. Distância Entre Eixos 2,95 m 2,95 m
Distância do Solo 0,30 m 0,30 m
Pneu Tamanho/Tipo 33 x 15,5 pol. - 16,5 Super Largo 33 x 15,5 pol. - 16,5 Super Largo

Capacidade da Plataforma 1.020 kg 680 kg
      Capacidade sobre a Extensão 227 kg 227 kg
      Capacidade com Dupla Extensão 907 kg 567 kg
Tempo de Subida/Descida 30/30 seg. 40/43 seg.
Altura Máxima em Movimento 10,06 m 13,11 m
Peso Bruto Veicular com uma Extensão* 5.402 kg 6.917 kg
Velocidade de Movimentação 6,4 km/h 6,4 km/h
Rampa Máxima 45% 45%
Raio de Giro (Interno) 2,71 m 2,71 m
Raio de Giro (Externo) 5,93 m 5,93 m

Oscilação do Eixo 0,204 m 0,204 m
Freios - nas 4 Rodas Aplicado por Molas Aplicado por Molas
Motor Bi-Combustível (Refrigerado a Água)  
     Ford LRG-425 EFI 82 hp (61 kw) 82 hp (61 kw)
Motor Diesel (Refrigerado a Ar)  
     Deutz F3M1011F 46 hp (34 kw) 46 hp (34 kw)
Capacidade do Tanque de Combustível 113.6 L 113,6 L
Reservatório Hidráulico 151,4 L 151,4 L

* Certos opcionais ou itens de série para determinados países podem aumentar o Peso Bruto Veicular
Especificações podem mudar para atender às exigências de alguns países ou devido a adição de equipamentos opcionais
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JLG Industries, Inc. garante seus produtos por um (1) ano e dá garantia de cinco (5) 
anos para os principais componentes estruturais especificados. Devido aos contínuos 
aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservâmo-nos o direito de modificar as 
especificações ou os equipamentos sem prévia notificação.  
Estas máquinas cumprem ou excedem as normas regulatórias OSHA 29 CFR 1910.67, 
29 CFR 1926.453 e ANSI A92.6-1999 e CSA Standard CAN3-B354.2-M82, conforme 
fabricação original para as aplicações previstas.
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Garantia JLG “1 & 5”

Opções para Criar Sua Estação Wokstation in the Sky®

Transforme seu Modelo 3394RT ou 4394RT em uma Verdadeira Estação 

de Trabalho “Workstation in the Sky” com os exclusivos opcionais e 

acessórios da JLG. Seja na colocação de painéis com o Kit Easy 

Cladder ou fornecendo iluminação extra com o Kit Nite Bright, 

a JLG oferece diversas opções para aumentar a sua produti-

vidade e melhorar seu ambiente de trabalho.

Porta-Tubos Acessório
Para empreitadas elétricas ou de tubulações, a adição do Porta-Tubos da JLG na 

sua Plataforma Tesoura aumenta a produtividade de seus trabalhadores. Através do 
conveniente posicionamento de tubos e conduítes, o porta-tubos facilita o trabalho e 

reduz o tempo gasto acessando as partes certas para instalação.

Kit Nite Bright®

Quatro refletores de 50 Watts com faixos de 80º x 30º 
fornecem iluminação para uma área de 6,7 m2 (a uma 
distância de 1,80 m) para trabalhos em minas, túneis e 
outros tipos de ambientes fechados, como em aplicações 
de instalação e manutenção elétrica, mecânica, tubulações 
e encanamentos em galpões/centros de distribuição, onde a 
luz natural não é suficiente. O Kit Nite Bright da JLG dispensa 
o custo extra com torres de luz e o custo operacional e a 
incoveniência de ter que parar de trabalhar para movê-las.

Kit Sky PositionerTM

Este Sistema de Posicionamento de canos e dutos é removível, montado na plataforma e inclui 
guinchos para erguer tubos e dutos pesados e proporciona o posicionamento de frente para trás 
e de lado para lado. Cabeças intercambiáveis com capacidade para 453 kg possibilitam trabalhos 
com dutos de até 52 polegadas de largura e canos com até 8 polegadas de diâmetro. Este Kit 
é a solução ideal para trabalhos mecânicos, de colocação de sprinklers e outras empreitadas, 
aumentando a produtividade e diminuindo o esforço manual de levantamentos pesados.

Kit Easi-CladderTM

Acionado pelo sistema hidráulico da 
tesoura, braços hidráulicos erguem 

e colocam painéis horizontais e 
chapas que pesem até 227kg. 
O posicionador de painéis pode 
levantar diversos tipos de e 
posicioná-los com precisão, 
reduzindo o risco de danos. O Kit 

JLG Easi-Cladder também ajuda a 
reduzir a fadiga do trabalhador que tem 

que erguer e segurar pesados painéis até 
que eles sejam afixados no lugar.


