
PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉTRICAS

ZA10RJE

DESTAQUES

CARACTERÍSTICAS

Características Padrão

Accessórios & Opcionais
Iluminação na plataforma

Alimentação de corrente alternada na plataforma

Linha de ar comprimido para a plataforma

Bomba elétrica auxiliar

Cobertura p/ o console da plataforma (ajustar a capacidade nominal para 210kg)

Sistema de proteção secundário

Controle proporcional

Alarme de todos os movimentos

Luz estroboscópica intermitente

Porta com fechamento automático

Sistema de descida de emergência

Botão de parada de emergência

Sistema de autonivelamento

Sistema de diagnóstico a bordo

Sistema de proteção contra inclinação

Pneus sólidos e sem emendas

Sistema de detecção de carga

Tela LED de 4.3'

Buzina

Timer

Rotação do braço

Função de levantamento vertical

Controle de direção via joystick

Carregador inteligente de 35A

Indicador de carga da bateria

Proteção contra descarregamento

Certificações CE/ANSI/CSA

Layout central, alta rigidez estrutural e baixa deflexão do braço.

O avançado sistema de controle duplo (controle de válvula + 
controle de bomba) proporciona economia de energia e 
permite um controle mais eficiente e suave.

Braço articulado com ângulo de ±90° de rotação, 
permitindo maior alcance vertical e horizontal.

Dimensões compactas, com apenas 
1,2m de largura recolhida, ideal 
para trabalho em ambientes 
estreitos.

Motor preciso e eficiente de corrente alternada que 
confere ao equipamento potência e estabilidade de 
controle.

Baterias tubulares garantem 
mais autonomia, maior vida
útil e fácil manutenção.

ACCESS WITH ZOOMLION GREEN
Telefone: (19) 3115-6000
E-mail: vendas@zoomlion.com

Zoomlion Brasil 
Endereço:  Alameda Vênus, 694, Distrito Industrial, American Park - 
CEP13.347-659, Indaiatuba, SP - Brasil
Website: br.zoomlion.com



PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉTRICAS -
PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

Certificações CE/ANSI/CSA
ZA10RJE

Modelo

Dimensões

11,55m
9,55m
6,25m
4,6m
5,5m
1,2m
1,98m
1,19m
0,76m
1,24m
1,65m
0,1m
3,95m
2,45m

ZA10RJE

Altura de trabalho

Altura da plataforma

Alcance horizontal máximo

Altura máxima no alcance máximo

A - Comprimento recolhida
B - Largura recolhida
C - Altura recolhida
D - Comprimento da plataforma
E - Largura da plataforma
Comprimento do braço

F - Distância entre eixos
G - Distância livre do solo

Desempenho

355° não-contínuo
±90°
±90°
0m

230kg
5km/h
35% (19°)
1.7m
3.25m

12,5m/s

Capacidade da plataforma

    Veloc. de deslocamento (recolhida)       

Gradeabilidade (rampa)

Raio de giro (interno)

Raio de giro (externo)

Mesa de giro

Rotação do braço

Rotação da plataforma

Raio de giro (contrapeso)

Velocidade máxima do vento

Potência

Bateria 

Carregador
24×2V/330Ah

48V/35A

Motor de elevação (cima/baixo)

Alimentação auxiliar (emergência)

15L

Padrão: Bomba manual
Opcional: Bomba elétrica

DC 48V/4,5kW

Pneus

Peso

22×7 sem emendas

6550kg

Tipo

Capac. do tanque de óleo hidráulico

Peso bruto operacional

AC 48V/4,5kW   Motor de deslocamento (frente/trás)       

8 m

0 m

6 m

2 m

4 m

12 m

10 m

-2m 0m 2m 4m 6m 8m

Amplitude de movimento ZA10RJE

 Amplitude de movimento do braço ZA10RJE

-2m 0m 2m 4m 6m 8m

0m

2m

4m

4m

2m

A ZOOMLION ACCESS se reserva o direito de alterar especificações e/ou modificar os equipamentos sem aviso prévio.

I - Compr. para transporte (braço recolh.)

J- Altura para transporte (braço recolh.)




