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Znakomita 
konstrukcja.
Przełomowa
wydajność.
Firma Crown poświęciła tysiące godzin na zrozumienie 
potrzeb klientów, testując wózki w wymagających 
zastosowaniach wewnątrz budynków i poza nimi. Dzięki 
temu przezwyciężono najbardziej uporczywe problemy, 
z którymi wiązała się eksploatacja typowych wózków 
z napędem gazowym. Efektem tych prac jest seria  
oparta na zupełnie nowej koncepcji: Crown C-5.

Przekraczamy 
granice.  
W środku i na 
zewnątrz.
Dzięki przełomowym innowacjom wprowadzonym 
z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, wózki 
Crown z serii C-5 na nowo definiują napędy LPG. 
Wysokowydajny układ napędowy, precyzyjne 
chłodzenie, ergonomiczny design i nieodłączna 
stabilność sprawiają, że seria C-5 wyznacza nowe 
standardy w każdej kategorii.

Klienci potrzebowali lepszego wózka z silnikiem 
spalinowym – gwarantującego moc, sterowność 
oraz niezawodność w najbardziej wymagających 
zastosowaniach i przez wiele lat – a wózki Crown 
z serii C-5 stanowią odpowiedź na te potrzeby. 
Przekraczamy granice, aby umożliwić to również 
naszym klientom.

U sterów rewolucyjnej efektywności
dzięki wózkom Crown

Moc.
Rewolucyjny silnik, solidna 
przekładnia napędowa 
i hamulce oraz układ 
chłodzenia z podwójną 
chłodnicą pozwalają 
wózkom z serii C-5 
pracować z najwyższą 
wydajnością, nawet gdy 
jest gorąco, a praca trwa 
wiele godzin.

Niezawodność. 
Mniejsza częstotliwość 
przeprowadzania 
prac konserwacyjnych 
w połączeniu z dłuższą 
żywotnością i mniejszą 
awaryjnością, oznaczają 
niższe koszty utrzymania 
oraz wyższą wartość 
inwestycji przez cały okres 
eksploatacji pojazdów 
z serii C-5.

Sterowność. 
Zarówno konstrukcja 
wewnętrzna jak 
i zewnętrzna wózków 
z serii C-5 zapewnia 
optymalny komfort, 
pewność, stabilność 
i bezpieczeństwo, dzięki 
którym wydajność pracy 
operatora może dotrzymać 
kroku wydajności wózka.

Odwiedź stronę crown.com 
Zobacz serię C-5



O 93%  
mniejsze wymogi 
konserwacyjne 
 Hamulce Crown ze 
wspomaganiem są prawie 
całkowicie zamknięte, 
przez co są zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniami 
i praktycznie nie wymagają 
konserwacji.

O 90% 
większa płytka cierna  
 
Całkowicie okrągła płytka cierna 
jest nawet o 90 procent większa 
niż tradycyjne hamulce bębnowe, 
dzięki czemu powstały jedne 
z najbardziej wytrzymałych, 
najtrwalszych hamulców 
dostępnych na rynku.

Trzykrotnie 
dłuższy okres eksploatacji 
Hamulce, w które wyposażone 
są wózki z serii C-5, regulują 
się samodzielnie i są trzykrotnie 
trwalsze niż typowe hamulce – 
w przypadku wielu klientów to 
nawet 10 000 motogodzin.

Zaprojektowany, by zapewnić 
czystą moc.
Aby stworzyć przełomowy silnik gazowy do wózków z serii C-5, firma Crown połączyła wiedzę zdobytą 
dzięki 50-letniej wiodącej pozycji w dziedzinie przeładunku materiałów z doświadczeniem firmy John Deere 
w zakresie konstruowania silników. Owocem tej współpracy jest rewolucyjny silnik o niespotykanym dotąd 
okresie eksploatacji oraz mniejszej częstotliwości przeglądów serwisowych.

Chłodnica oleju oraz układ olejowy  
o pojemności 7,6 litra 
Miska olejowa o pojemności 7,6 l oraz zewnętrzna 
chłodnica oleju pomagają obniżać temperaturę 
oleju. Ta standardowa cecha konstrukcji pozwala 
utrzymać lepkość oleju, wydłużając żywotność silnika 
i umożliwiając wymianę oleju co 1000 motogodzin. 

Alternator 70 A 
Wysokiej mocy, 
70-amperowy alternator 
zapewnia dostatecznie 
dużo energii, aby 
utrzymywać naładowany 
akumulator i napędzać 
cały osprzęt.

Wytrzymały pas 
wieloklinowy 
z automatycznym 
napinaczem 
Szeroki, wytrzymały, 
wieloklinowy pas 
z automatycznym 
napinaczem eliminuje 
potrzebę ręcznej regulacji 
podzespołów silnika w celu 
utrzymania naprężenia, co 
wydłuża żywotność zarówno 
pasa, jak i podzespołów.

Wyrównoważenie 
silnika 
Wewnętrzne wałki 
wyrównoważające oraz 
gumowe mocowania 
silnika praktycznie 
eliminują jego 
drgania, umożliwiając 
płynniejszą pracę oraz 
zwiększając komfort 
pracy operatora.

Żeliwna głowica cylindra 
Solidna żeliwna głowica 
cylindra, w którą 
wyposażone są wózki 
z serii C-5 zapewnia 
do 60 procent wyższą 
odporność na wysokie 
temperatury w porównaniu 
do typowych głowic 
aluminiowych, 
zmniejszając tym  
samym wypaczenia 
i wydłużając żywotność.

Solidne, wysokowydajne podzespoły 
Skonstruowany i wyprodukowany z myślą o większej mocy i sile 
przemysłowy silnik wózków z serii C-5 o pojemności 2,4 litra oraz 
jednobiegowy hydrodynamiczny układ przeniesienia napędu oferują 
dwukrotnie dłuższy okres eksploatacji w porównaniu z typowymi 
układami napędowymi.

 

ŻYWOTNOŚĆ UKŁADU NAPĘDOWEGO

20 000  
motogodzin.  

Niezrównane funkcje chłodzeniaSolidne rozwiązania dla  
lepszych osiągów

Dwukrotnie wydajniejsze 
chłodzenie 
Skuteczność układu napędowego 
zależy od jego układu chłodzenia. 
Podwójna przemysłowa chłodnica 
zastosowana w wózkach Crown 
zapewnia osobne chłodzenie  
dla silnika i przekładni napędowej. 
Taka konstrukcja obniża 
temperaturę płynów, co chroni 
układ napędowy oraz wydłuża 
jego żywotność.

Uszczelnienia odporne na 
wysokie temperatury 
W układzie przeniesienia napędu 
zastosowanym w wózkach 
C-5 wykorzystano odporne na 
wysokie temperatury uszczelki 
i pierścienie typu O-ring 
marki Viton, zapobiegające 
nieszczelnościom i tym samym 
zapewniające optymalną 
ochronę podzespołów.

Solidne żeliwne obudowy 
Solidne żeliwne obudowy 
przekładni napędowej oraz 
osi, zabezpieczają przed 
oddziaływaniem temperatury 
oraz uderzeniami. 

Przemysłowy 
filtr przekładni 
napędowej o dużej 
pojemności 
Podwójna chłodnica 
zapewnia niską 
temperaturę płynu 
przekładniowego, 
a duży przemysłowy 
filtr utrzymuje go 
w czystości.

Pompa hydrauliczna z napędem 
zębatym 
W głównym układzie hydraulicznym 
zastosowano pompę zębatą mokrą. 
Przekładnie zębate cały czas 
pracują w płynie przekładniowym, 
co wydłuża ich żywotność i sprawia, 
że nie wymagają konserwacji.

Duże średnice osi i łożysk 
Bardzo duże osie i łożyska 
zapewniają wytrzymałość i trwałość 
na długi czas eksploatacji.

Mechanizm rozrządu 
zaworowego z napędem 
zębatym 
Solidny, napędzany przekładnią 
zębatą mechanizm rozrządu 
zaworowego eliminuje 
rozciąganie oraz konieczność 
konserwacji, jakimi charakteryzują 
się napędy łańcuchowe i pasowe 
w typowych silnikach gazowych.

Układ hamulcowy Crown ze wspomaganiem 
Unikalny układ hamulcowy Crown ze wspomaganiem, będący 
standardowym wyposażeniem w modelach C-5 z superelastycznymi 
oponami, zapewnia wytrzymałość i wydajność, które praktycznie 
eliminują potrzebę konserwacji hamulców.



STRUMIEŃ CHŁODZĄCY 

STRUMIEŃ OCZYSZCZAJĄC
Y

Jest gorąco?   
Zachowaj 
zimną krew.
Przegrzanie jest jednym z największych 
zagrożeń dla silników o spalaniu wewnętrznym. 
Nieskuteczne chłodzenie może spowodować 
spadek wydajności, uszkodzenie podzespołów 
lub nawet awarię całego silnika. To dlatego 
firma Crown opracowała standardowy 
układ chłodzenia, który skuteczniej chłodzi 
silnik, wydłużając jego trwałość użytkową 
i zwiększając wydajność wózka.

Dzięki osobnemu chłodzeniu silnika i przekładni 
napędowej oraz ograniczeniu możliwości 
gromadzenia się zanieczyszczeń, wózki z serii 
C-5 lepiej radzą sobie z wysoką temperaturą, 
zachowując sprawność, gdy robi się gorąco.

Niezawodne chłodzenie  
na żądanie.
W nowoczesnych zastosowaniach intensywna eksploatacja wózków jest na porządku dziennym, 
jednak praca z maksymalnymi obciążeniami wiąże się z ryzykiem obniżenia wydajności lub 
kosztownych awarii wózków. Aby rozwiązać ten powszechny problem, firma Crown opracowała 
opcjonalny układ chłodzenia na żądanie (ang. On-Demand Cooling − ODC). Stanowi on bardzo 
wydajne połączenie funkcji precyzyjnego chłodzenia oraz oczyszczania chłodnicy, które gwarantują 
lepszą skuteczność, wydłużony czas sprawności oraz oszczędność kosztów. 

Oczyszczanie chłodnicy  
i precyzyjne chłodzenie  
Kontrola nad temperaturą, zanieczyszczeniami i kosztami: 
Wózki napędzane LPG dosłownie zasysają zanieczyszczenia z posadzki 
magazynu, które następnie stopniowo odkładają się na chłodnicy. 
Czyszczenie oznacza przestoje, jednak bez niego może dojść do 
obniżenia wydajności i awarii wózka. 

Stworzony przez firmę Crown opcjonalny układ chłodzenia na żądanie 
steruje wentylatorem niezależnie od silnika, automatycznie odwracając 
kierunek pracy w celu usunięcia zanieczyszczeń z chłodnicy przy 
każdym uruchomieniu silnika.

Wentylator wózka z serii C-5 automatycznie zmienia także prędkość, 
regulując w ten sposób temperaturę silnika i przekładni napędowej. 
Ponadto wentylator pracuje o 30% szybciej na biegu jałowym, aby 
utrzymać chłodzenie układu napędowego.

Efekt: Oszczędność kosztów, większa wydajność i mniejsza 
awaryjność.

Lepsza regulacja ciepła 
Podczas jazdy do tyłu klin 
przeciwwagi oraz szczeliny 
wentylacyjne kierują strumień 
ciepłego powietrza oraz spalin 
w dół i na zewnątrz, zwiększając 
komfort pracy operatora oraz 
poprawiając kontrolę ciepła.

Chłodzenie na żądanie 
Opcjonalny układ chłodzenia na 
żądanie firmy Crown zwiększa 
wydajność układu podwójnej 
chłodnicy, będącego częścią 
wyposażenia standardowego 
wózków z serii C-5, regulując 
prędkość wentylatora niezależnie 
od prędkości i kierunku pracy 
silnika, co umożliwia precyzyjne 
sterowanie przepływem 
powietrza.

Specjalna osłona 
Venturiego 
Skutecznie kieruje strumień 
powietrza przez całą 
powierzchnię chłodnicy.

Wentylator 
z dziesięcioma łopatkami  
Zwiększa przepływ 
powietrza przez chłodnicę

Kratka chroniąca przed 
zanieczyszczeniami 
Uniemożliwia przedostawanie 
się dużych zanieczyszczeń do 
układu chłodzenia.

Osłona recyrkulacyjna 
Zapobiega dostawaniu 
się gorącego powietrza 
z powrotem do chłodnicy.

Podwójna chłodnica 
Zapewnia osobne chłodzenie silnika 
i przekładni napędowej. Bardzo duże lamele 
i grubościenne aluminium poprawiają 
przepływ powietrza i zwiększają trwałość 
całego podzespołu.

Rdzeń chłodnicy 
Dwa razy większa przestrzeń 
pomiędzy żebrami 
w porównaniu do typowych 
chłodnic z wężownicą. To 
dodatkowe miejsce pozwala 
zapobiec gromadzeniu się 
zanieczyszczeń, dzięki 
czemu chłodzenie jest 
efektywniejsze.



System precyzyjnego śledzenia  
parametrów paliwa eSmartTM

•  Technologia monitorująca ciśnienie i temperaturę  
paliwa − postępowanie patentowe w toku

•  Wiodąca w branży wydajność zapewniająca  
oszczędność paliwa

•  Wyświetlanie średniego i całkowitego zużycia paliwa  
w czasie rzeczywistym

Wszechstronny system sterowania Access 1 2 3®

•  Regulowane ograniczenia prędkości we  
wszystkich modelach serii C-5

•  Kody PIN umożliwiające operatorowi stosowanie  
indywidualnych ustawień z zakresu wydajności

•  Wbudowany system diagnostyczny eliminujący  
potrzebę używania ręcznego testera

 Dostęp i widoczność  
Optymalna pozycja operatora 
i konstrukcja zapewniająca 
niezakłócone, pełne pole widzenia 
we wszystkich kierunkach oraz 
łatwe, szybkie wchodzenie 
i opuszczanie wózka.

 
 

Elementy sterujące  
Dźwignie hydrauliczne z dotykową 
reakcją, kierownica, którą 
łatwo obracać, oraz unikalny 
jednodotykowy elektryczny 
hamulec postojowy uruchamiany 
przyciskiem o niezawodnej 
konstrukcji.

 
 
 

Przestrzeń operatora  
Duża przestrzeń na nogi i głowę, 
szeroki stopień i podłoga, szeroki 
pedał hamulca wymagający 
o 53% mniejszego nacisku oraz 
słupki rozmieszczone w taki 
sposób, aby gwarantowały 
komfort i szerokie pole widzenia.

 
 

Opcjonalna kabina 
zintegrowana 
Zamontowane w drzwiach 
elementy sterowania 
ogrzewaniem, regulowane 
nawiewy powietrza, zintegrowane 
oświetlenie kabiny, przednia 
i tylna wycieraczka, okna 
przesuwane w dwóch  
kierunkach oraz wysuwana  
osłona przeciwsłoneczna.

Komfort, pewność 
i kontrola.
Niedoścignionej mocy wózków C-5 dorównują jedynie ich znakomite właściwości jezdne. 
Operatorzy mogą być pewni płynnej obsługi i łatwości wykonywania każdej czynności – 
jazdy, skrętu, podnoszenia, załadunku lub rozładunku. Przemyślane wykorzystanie stali, 
konstrukcja wychodząca naprzeciw potrzebom operatora, niezawodna stabilność oraz 
łatwy dostęp do elementów sterowania umożliwiają bardziej efektywną pracę.

Bezpieczeństwo 
i stabilność.
W oparciu o kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zakresie 
produkcji wózków z przeciwwagą, firma Crown zapewniła 
wózkom z serii C-5 stabilność statyczną i dynamiczną.  
Układ Crown Intrinsic Stability System™ to połączenie 
inżynierii, produkcji oraz zintegrowanej technologii, które 
aktywnie optymalizuje bezpieczeństwo i wydajność.

Funkcje układu  
Intrinsic Stability System

Stabilność belki dwuteowej 
Maszty w wózkach z serii C-5 
mają znakomite parametry we 
wszystkich trzech aspektach 
wytrzymałości: sztywności 
wzdłużnej, sztywności bocznej 
oraz odporności na skręcanie.

Pole widzenia 360° 
Nisko zamocowana 
przeciwwaga, wysoki fotel, 
pozycja operatora zwrócona do 
przodu, ustawione pod kątem 
poprzecznice oraz otwarta 
konstrukcja masztu zapewniają 
znakomitą widoczność we 
wszystkich kierunkach: do 
przodu, do tyłu, a także do góry.

Większa masa 
Większa masa we właściwych 
miejscach zapewnia jej 
równomierne rozłożenie, 
zwiększając siłę wózka 
i stabilność. W celu poprawy 
wytrzymałości i stabilności 
wózków z serii C-5 firma Crown 
zastosowała dodatkowe elementy 
stalowe w miejscach, w których 
są najbardziej potrzebne.

Hamowanie i kierowanie 
z wyłączonym silnikiem 
Wózki z serii C-5 zachowują 
funkcje hamowania i kierowania 
po niespodziewanym  
wyłączeniu silnika.

Zatrzymanie na zboczu 
Funkcja zatrzymania na zboczu 
– dostępna standardowo 
w wózkach firmy Crown – 
utrzymuje wózek w miejscu, gdy 
ten znajduje się na pochyłości 
przy załączonym biegu, 
eliminując konieczność trzymania 
stopy na pedale hamulca.

Blokada odchylenia oraz 
regulacja prędkości 
Technologia Crown  
Access 1 2 3® stale monitoruje 
stopień przechylenia wózka, 
wysokość wideł oraz prędkość 
jazdy, zmniejszając ryzyko 
przewrócenia się.

Jednym z największych zagrożeń związanych z obsługą wózka 
z przeciwwagą jest jego przewrócenie. System blokady zastosowany 
w wózkach z serii C-5 monitoruje przechylenie oraz wysokość 
i automatycznie dostosowuje funkcjonalność wózka, aby ograniczyć 
niebezpieczne warunki i zmniejszyć prawdopodobieństwo przewrócenia.

Stabilność dzięki blokadzie  
przechylania

STREFA 
PODNOSZENIA 
Z PRZECHYŁEM 
O 2 STOPNIE 
Gdy widły znajdują się 
powyżej wysokości 
swobodnego 
podnoszenia, 
przechylenie do przodu 
jest ograniczone do 
2 stopni.

STREFA  
PODNOSZENIA 
Z PEŁNYM 
PRZECHYŁEM 
Poniżej wysokości 
swobodnego 
podnoszenia operator 
może przechylać maszt 
do przodu w pełnym 
zakresie.

WYSOKOŚĆ 
SWOBODNEGO 
PODNOSZENIA

  PRĘDKOŚĆ 
PRZECHYLANIA 
POD KONTROLĄ 
Zastosowany w serii C-5 
układ kontroli prędkości 
przechylania zmniejsza 
prawdopodobieństwo 
przewrócenia się wózka.



Wszechstronność 
w dążeniu do doskonałości  
w każdym zastosowaniu.
Dzięki modelom opon superelastycznych i pełnych oraz szeregowi opcji, narzędzi i osprzętu, seria C-5 
to więcej niż doskonały wybór dla nawet najbardziej wymagających i specjalistycznych zastosowań.

Opcjonalny uchwyt do jazdy 
tyłem/klakson 
Oprócz szeregu opcji z zakresu 
Work Assist™, uchwyt do 
jazdy tyłem/klakson zapewnia 
operatorowi komfortowe 
trzymanie i dogodny dostęp do 
klaksonu w zastosowaniach 
wymagających częstej jazdy 
tyłem.

Opony 
Wózki z serii C-5 mogą być 
wyposażone w opony pełne 
lub opony superelastyczne. 
Obydwa rodzaje dostępne 
są w konfiguracji z szerokim 
rozstawem kół, natomiast 
opony superelastyczne 
obejmują również opcję układu 
bliźniaczego.

Narzędzia robocze 
Firma Crown skonstruowała 
wózki C-5 z przeznaczeniem 
do współpracy z pełną gamą 
narzędzi do przeładunku 
każdego rodzaju materiałów. 
Niezależnie od tego, czy 
potrzebny jest osprzęt obrotowy, 
narzędzie pchająco-ciągnące, 
podwójne lub pojedyncze, czy 
chwytak do kartonów lub rolek 
papieru, wózki z serii Crown C-5 
staną na wysokości zadania.

Opcje karetki 
Firma Crown oferuje 
różnorodne opcje karetek 
standardowych i szerokich, 
dostosowane do wymogów 
różnych zastosowań.

Kabiny 
Crown oferuje kabiny 
sztywne o konstrukcji 
całkowicie zamkniętej 
oraz kabiny miękkie, 
zapewniające operatorowi 
komfort i dogodne 
rozwiązania nawet 
w najsurowszych  
warunkach.

Najdłuższe gwarancje. 
Niespotykana bezawaryjność.
Wózki Crown z serii C-5 zostały skonstruowane z myślą o zapewnieniu bezawaryjności oraz redukcji kosztów.  
Dlatego towarzyszy im oferta obejmująca długoterminową gwarancję oraz globalny system pomocy technicznej.  
Firma Crown jest niezaprzeczalnym liderem pod względem wydajności produktów na przestrzeni całego okresu ich eksploatacji.

55 LAT
10.000-godz.

33 LAT
6.000-godz.

22 LAT
4.000-godz.

* Uwzględnia pompę wodną, alternator i rozrusznik

Gwarancja na mechanizm  
napędowy z chłodzeniem ODC
Dołączana w wózkach firmy Crown 
z oryginalnym układem chłodzenia na żądanie (ODC)

W zakresie gwarancji: 
u	Silnik
u	Układ  

przeniesienia 
napędu

u	Chłodnica 
u	Elementy hydrauliczne 

układu ODC

Gwarancja standardowa
Zakres gwarancji:

u	Silnik*
u	Układ  

przeniesienia 
napędu

u	Chłodnica

u	Podwozie
u	Moduły systemu Access 
u	Hamulce ze  

wspomaganiem

Gwarancja na  
akumulator do bardzo 
ciężkich zastosowań.

Skrócony podręcznik obsługi 
systemu InfoPoint firmy Crown 
oraz mapy podzespołów pojazdu 
szybko dostarczają technikom 
serwisowym niezbędnych 
informacji umożliwiających 
sprawne i łatwe rozwiązywanie 
problemów bez użycia schematów 
instalacji elektrycznych oraz innych 
rysunków.

Usługa Integrity Service oraz 
system części Integrity Parts 
firmy Crown to rozwiązania, które 
zapewniają długotrwałą wydajność 
wózka dzięki korzystaniu 
z umiejętności przeszkolonych 
techników serwisowych 
oraz oryginalnych części 
produkowanych przez firmę Crown. 
Właśnie to najbardziej wyróżnia 
firmę Crown na tle konkurencji.

InfoLink to bezprzewodowe 
rozwiązanie do zarządzania 
operatorami i flotą, pozwalające 
czerpać korzyści z dostępu do 
precyzyjnych, gromadzonych 
na bieżąco danych istotnych dla 
prowadzonej działalności.

Dłuższy czas 
bezawaryjnej pracy za 
te same pieniądze
Zintegrowane podejście 
firmy Crown obejmuje 
funkcje diagnostyczne 
oparte na analizie danych 
o parametrach pracy, 
częściach produkowanych 
przez firmę Crown oraz 
wyspecjalizowanych 
zespołach serwisowych. 
Wszystko to zapewnia długi 
czas bezawaryjnej pracy 
oraz najniższe całkowite 
koszty utrzymania.

Niech wózki z serii C-5 pracują dla Ciebie.  
Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem, aby umówić się na prezentację

C-5
TM

TM

Odwiedź stronę crown.com
Zobacz serię C-5
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Tel.:  +49(0)89-93002-0
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crown.com

Ponieważ firma Crown nieustannie doskonali swoje produkty, dane 
techniczne mogą ulegać zmianom bez powiadomienia.

Crown, logo Crown, eSmart, Access 1 2 3, Intrinsic Stability System, 
Work Assist, InfoLink oraz InfoPoint są znakami towarowymi firmy 
Crown Equipment Corporation. Inne znaki towarowe są własnością 
ich producentów.
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Wydrukowano w Niemczech

Wydrukowano na papierze pochodzącym 
z lasów uprawianych w sposób zrównoważony, 
bez użycia chloru.

Pantone 424
Pantone 370


