MODELOS SJ 61T SJ 66T

SÉRIE T
ELEVADORES DE LANÇA

telescópica

A Skyjack continua a expandir sua linha de produtos
acrescentando os novos SJ 61T e SJ 66T aos elevadores
de lança SJ 40T e SJ 45T. Desenvolvidos e projetados
usando os sólidos e conﬁáveis conceitos de projeto da
Skyjack, os novos elevadores de lança SJ 61T e
SJ 66T continuam a oferecer os menores custos durante
a vida útil, conﬁabilidade comprovada e facilidade de
manutenção.

PORTUGUESE TELESCOPIC BOOMS PRINT.indd 3

Adaptação superior ao terreno é obtida utilizando o
exclusivo sistema de eixos 4X4 da Skyjack que apresenta
um diferencial traseiro tipo “Detroit Locker” e diferencial
dianteiro de deslizamento limitado. Outras vantagens
competitivas incluem um inovador e intuitivo sistema de
controle de leitura de sentido de deslocamento e direção
e um ângulo de direção de 45 graus que resulta no raio
de manobra mais compacto do setor. O sistema de ﬁação
padrão da Skyjack com código de cores e numeração,
juntamente com conﬁáveis controles baseados em relés,
completam um bem acabado pacote de características
operacionais superiores e aprovadas.
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SÉRIE T

Elevadores de lança telescópica
Especificações

SJ 61T

SJ 66T

Altura de trabalho

67’ 3” (20,5 m)

72’ (21,9 m)

Altura da plataforma

61’ 3” (18,7 m)

66’ (20,1 m)

Alcance horizontal

51’ 3” (15,6 m)

57’ (17,4 m)

36” x 96” (0,9 x 2,4 m)

36” x 96” (0,9 x 2,4 m)

Largura retraída

96” (2,4 m)

96” (2,4 m)

Giro traseiro

47” (1,2 m)

47” (1,2 m)

Altura retraída

101” (2,6 m)

101” (2,6 m)

Comprimento retraído

30’ 4” (9,2 m)

33’ 11” (10,3 m)

Distância entre eixos

96” (2,4 m)

96” (2,4 m)

Altura mínima do solo

16” (0,4 m)

16” (0,4 m)

Rotação da plataforma

170°

180°

Comprimento do jib

-

5’ (1,5 m)

Raio de ação do jib +/-

-

63° / 66°

23 800 lbs (10 795 kg)

27 300 lbs (12 383 kg)

50%

50%

Raio de manobra (interno) - 4X4

111” (2,8 m)

111’ (2,8 m)

Raio de manobra (externo) - 4X4

199” (5,1 m)

199” (5,1 m)

Oscilação do eixo

10” (0,3 m)

10” (0,3 m)

Velocidade de deslocamento (na posição retraída)

4,5 mph (7,2 km/h)

4,5 mph (7,2 km/h)

Velocidade de deslocamento (na posição elevada)

0,5 mph (0,8 km/h)

0,5 mph (0,8 km/h)

500 lbs (227 kg)

500 lbs (227 kg)

2

2

Tamanho da plataforma

Peso
Capacidade de subida - 4X4

Capacidade
N°. máximo de pessoas
(m)

pés

(m)

pés

(22,9)
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(22,9)

75

(21,3)
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(21,3)

70

(19,8)

65

(19,8)

(18,3)

60

(18,3)

60

(16,8)

55

(16,8)

55

(15,2)

50

(15,2)

50

(13,7)

45

(13,7)

45

65

(12,2)

40
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40
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35
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DIAGRAMA DE ALCANCE SJ 61T

As capacidades e pesos da máquina podem diferir quando são adicionados
opcionais
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OPCIONAIS‡
• Gerador de 3500 W (inclui resfriador de óleo hidráulico)
• Kit pronto de máquina de soldar (inclui gerador de 12 kW, resfriador de
óleo hidráulico, conexão de energia trifásica na plataforma e suporte
para máquina de soldar)
• Kit para máquina de soldar (Inclui gerador de 12 kW, resfriador de óleo
hidráulico, conexão de energia trifásica na plataforma, suporte para
máquina de soldar e máquina de soldar Lincoln V-275S)
• Kit para partida em clima frio
• Depurador de diesel
• Resfriador de óleo hidráulico
• Luz intermitente
• Luzes de trabalho da plataforma
• Linha de ar de 1/2” para a plataforma
• 4X2
• Motor GM de 82 hp bicombustível
• Kit de vidraceiro
• Pneus cheios de espuma com pinos de aderência
• Pneus cheios de ar com vedante de pneus
• Pneus cheios de ar com alta flutuação
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RECURSOS PADRÃO
• Dirigível com altura total
• Tração 4X4
• Diferencial traseiro tipo "Detroit Locker" e diferencial dianteiro de
deslizamento limitado
• Eixo oscilante
• Freios a disco úmidos SAHR (eixos dianteiro e traseiro)
• Motor diesel Deutz 65 hp
• Bandeja do motor que se projeta para fora
• Capôs de fibra de vidro que se projetam para cima
• 360° de rotação contínua da torre
• Controles de leitura de sentido de deslocamento e direção
• Controles proporcionais
• Sistema de controle baseado em relés
• Sistema de fiação com código de cores e numeração
• 50% de capacidade de subida
• Pneus 15 x 19,5 cheios de ar com pinos de aderência
• Tomada de 110 V CA na plataforma com GFI
• Alarme de inclinação com corte de movimento
• Alarme de movimento
• Buzina do operador
• Sistema modular de proteção da plataforma
• Porta articulada com mola
• Pontos de amarração para transporte
• Olhais de amarração/elevação

-10

-5

(-3,1) (-1,5)

0

5

10

15

20

25

(0)

(1,5)

(3,1)

(4,6)

(6,1)

(7,6)

30

35

40

45

50

55

60

(9,1) (10,7) (12,2) (13,7) (15,2) (16,8) (18,3)

pés
(m)

DIAGRAMA DE ALCANCE SJ 66T

Matriz da Skyjack
55 Campbell Rd. Guelph, ON Canada N1H 1B9
Vendas: 1-877-755-4387 (1-877-SJLIFTS)
PABX: 1-800-265-2738
Telefone: 519-837-0888
Fax: 519-837-8104
E-mail: skyjack@skyjack.com
www.skyjack.com
Este folheto tem finalidade apenas ilustrativa e se baseia nas informações mais recentes na ocasião da impressão.
A Skyjack Inc. se reserva o direito de fazer alterações, a qualquer momento e sem aviso, nas especificações e nos
equipamentos padrão e opcionais. Consulte os manuais de Operação e manutenção e Peças para conhecer os
procedimentos adequados. As plataformas de trabalho foram testadas para estar em conformidade com os padrões
ANSI e CSA de acordo com a interpretação da Skyjack, Inc.
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