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Kontrola trakcji 
i podnoszenia/
opuszczania przebiega 
intuicyjnie dzięki ułożeniu 
elementów sterujących 
odpowiednio 
do obieranego kierunku.

Elektroniczny układ 
kierowniczy zapewnia 
znakomitą zwrotność 
i szybkość reakcji. 
Dostępny jest 
w konfiguracji prawo- 
i leworęcznej.

Miękkie piankowe 
wykończenie zaprojektowane 
z myślą o różnych gabarytach 
operatorów, zwiększa komfort 
pracy, w szczególności 
podczas wychylania się do 
tyłu w celu uzyskania lepszej 
widoczności.

Hamulec reagujący 
na zwolnienie pedału 
powoduje natychmiastowe 
hamowanie w chwili 
zdjęcia stopy z pedału.

Amortyzowana 
podłoga i koła 
samonastawne 
z dociskiem 
sprężynowym 
zmniejszają wstrząsy 
na płytach doków 
i nierównych 
podłożach, 
zapewniając najlepszy 
w swojej klasie 
komfort jazdy.

Opatentowany wyłącznik 
bezpieczeństwa Entry Bar 
zatrzymuje wózek, gdy tylko 
operator umieści stopę poza 
jego obrębem.

Wózek paletowy z operatorem stojącym RT 4020 został 
zaprojektowany z myślą o znacznej poprawie zwrotności, 
szybkości reakcji, niezawodności i bezpieczeństwa. 
Skrupulatnie przeanalizowano i przetestowano każdy punkt 
interakcji operatora z wózkiem, aby stworzyć jak najlepsze 
narzędzie do pracy.

Szybsza praca w dokach — W niezwykle zwrotnym wózku RT, 
wyposażonym w intuicyjne elementy sterujące, amortyzowaną 
podłogę i podwozie o szerokości zaledwie 780 mm załadunek 
i rozładunek ciężarówek przebiega niezwykle szybko.

Znakomita sprawność przewożenia — Opracowana przez 
firmę Crown technologia napędu elektrycznego umożliwia jazdę 
z prędkością 12,5 km/h i zapewnia zwinność w zatłoczonych 
miejscach oraz w przejściach. Z kolei wysokość podestu operatora 
poprawia widoczność.

Zwrotność w ciasnych miejscach — Szybka reakcja układu 
kierowniczego, wąskie podwozie i krótka część czołowa ułatwiają 
pracę w ciasnych przestrzeniach i wąskich przejściach, znacząco 
usprawniając układanie towarów w blokach.

RT 4020 
z operatorem stojącym

Idealny 
współpracownik.
Z doku na regał.
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Kierownica z gałką 
została zaprojektowana 
i umiejscowiona z myślą 
o zminimalizowaniu 
obciążeń barku 
i ramienia podczas 
najbardziej 
wymagających zadań.

Schowek mieszczący 
dokumenty w formacie A4 
umieszczono w dogodnym 
miejscu, pod nieruchomym 
podłokietnikiem.

Wytrzymały ergonomiczny 
fotel umożliwia łatwą 
regulację, dzięki czemu 
można dobrać ustawienie 
odpowiednie do masy 
i długości nóg operatora.

Niski stopień ułatwia 
wsiadanie i wysiadanie, 
zmniejszając wysiłek 
operatora i dodatkowo 
zwiększając 
bezpieczeństwo

Podłoga z regulacją 
wysokości w zakresie 
60 mm pozwala każdemu 
operatorowi dobrać 
najwygodniejsze 
ustawienie.

Wózek RT 4040 z operatorem siedzącym umożliwia szybkie, 
wydajne przewożenie towarów i zaskakuje wieloma innymi 
atutami. To zwinna maszyna zapewniająca operatorom wygodę 
niezbędną do efektywnego wykonywania codziennych zadań. 
Zwrotność i widoczność są bez wątpienia na najwyższym 
poziomie, a wszystko podporządkowane jest komfortowi pracy.

RT 4040  
z operatorem siedzącym

Szybkość.
Wytrzymałość.

Optymalizacja przewożenia na siedząco — Szybkie zadania 
o kluczowym znaczeniu dla firmy wymagają wózka, który nigdy 
nie zawodzi oraz dba o komfort operatora, aby mógł on pracować 
wydajnie przez całą zmianę. Wózek RT z operatorem siedzącym 
oferuje mocne przyspieszenie, prędkość jazdy 12,5 km/h, regulację 
fotela i płyty podłogi oraz wyższą pozycję operatora poprawiającą 
widoczność we wszystkich kierunkach.

Wszechstronny pracownik — Ergonomiczny, kompaktowy 
przedział operatora w połączeniu z udoskonaloną zwrotnością 
umożliwiają sprawną pracę w dokach i naczepach.

Większe ładunki — Model RT z operatorem siedzącym został 
zaprojektowany z myślą o wydajnym transporcie na duże 
odległości. Wygodny przedział operatora i elementy sterujące 
sprawiają, że jest to idealny wózek do przewożenia większej 
ilości towaru.
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Głównym założeniem stojącym za projektami firmy Crown 
jest pomoc w szybszym, sprawniejszym i bezpieczniejszym 
wykonywaniu pracy. Solidna i niezawodna seria RT 4000 
dodaje operatorom pewności podczas realizacji zadań. 
Efektywność poprawiają także łatwość i wygoda wsiadania 
oraz możliwość doboru optymalnej pozycji przez każdego 
operatora. Intuicyjne elementy sterujące zapewniają płynną 
obsługę i szybkie reagowanie. Zatem to w projekcie wózka 
tkwi źródło większej wydajności i bezpieczeństwa.

Wydajność zależy od wielu czynników. Dlatego seria RT 4000 
oferuje wózki z operatorem siedzącym lub stojącym, 
zapewniające znakomitą zwrotność i widoczność, a także 
zaawansowane rozwiązania umożliwiające dopasowanie do 
indywidualnych potrzeb operatora i miejsca pracy.

Solidność. Niezawodność. Ochrona. Większa wydajność i bezpieczeństwo.

Firma Crown stworzyła serię RT 4000, aby zoptymalizować 
wydajność pracy. Podstawą do osiągnięcia tego celu jest solidny, 
wytrzymały i niezawodny wózek. Wszystkie zastosowane 
rozwiązania nie pozostawiają wątpliwości, że projektanci 
skoncentrowali się na operatorze. Ochrona i wspomaganie pracy 
operatora jest bowiem wyrazem troski o powodzenie firmy.

We wszystkich modelach, zarówno z operatorem stojącym, jak i siedzącym, 
można bez trudu dostrzec, jak bardzo dbałość o kierowcę zwiększa 
bezawaryjność wózka, produktywność oraz bezpieczeństwo, jednocześnie 
redukując koszty. Zaokrąglone narożniki pomagają zapobiegać zahaczaniu 
wózka o inne obiekty i unikać uszkodzeń. Wyższa pozycja operatora 
oznacza dokładniejszą widoczność i bezpieczniejsze manewrowanie. 
Ponadto kompaktowy i ergonomiczny przedział operatora zapewnia 
lepszy widok we wszystkich kierunkach. Seria Crown RT 4000

Pracuj z najlepszymi.

Seria RT 4000 czerpie z bogatego doświadczenia 
w zakresie projektowania i konstrukcji, z którego słynie 
firma Crown. Zastosowano w niej najlepsze w swojej 
klasie główne podzespoły, sprawdzone w naszych 
wózkach do kompletacji zamówień i wózkach paletowych:

Silniki Crown zostały 
zaprojektowane i skonstruowane 
z myślą o dłuższej pracy, 
lepszym chłodzeniu i najbardziej 
wymagających zastosowaniach.

Elementy sterujące 
są projektowane 
i testowane pod 
kątem najwyższej 
trwałości 
w najtrudniejszych 
zastosowaniach.

Niezawodność marki Crown

Seria RT 4000 powstała 
z myślą o skrajnie 
wymagających warunkach 
pracy typowych 
dla zatłoczonych obszarów. 
Obejmuje ona:

Wzmocnione obrzeże 
ze stali o grubości 8 mm

Ściany boczne ze stali 
o grubości 6 mm

Brak plastikowych 
elementów w miejscach 
narażonych na uderzenia

Solidna ochrona 
podzespołów

Montowane standardowo rolki 
ułatwiające wsuwanie wideł pod palety 
umożliwiają bezproblemową pracę 
z dolnymi deskami zarówno pustych, 
jak i pełnych palet.

Płyta podłogi z regulacją wysokości 
(obsługa za pomocą przycisku) oraz 
kilka opcji regulacji fotela umożliwiają 
każdemu operatorowi wózka RT 
w wersji siedzącej dobór optymalnej 
pozycji.

Odwiedź nas na Crown.com 
Zobacz maszyny z serii RT 4000 w akcji. 

Fotel w wózku RT 
z operatorem 
siedzącym umożliwia 
regulację masy 
w zakresie od 50 do 
120 kg oraz ustawienia 
przód/tył w zakresie 
195 mm, zapewniając 
kierowcy optymalną 
kontrolę i pozycję.

Ergonomia Wykończenie oparcia w wózku 
RT z operatorem stojącym 
zwiększa produktywność 
i bezpieczeństwo, zapewniając 
kierowcy elastyczność oraz 
możliwość przyjęcia optymalnej 
pozycji. Dzięki temu może on 
sterować wózkiem i obserwować 
otoczenie ładunku oraz całego 
pojazdu podczas manewrowania 
w ciasnych przestrzeniach.

Opcjonalne akcesoria 
Work Assist™ 
dodatkowo poprawiają 
produktywność 
i wydajność pracy. 
Do wyboru są 
uchwyty na napoje, 
podkładki z klipsem, 
kieszenie na drobiazgi 
i wiele innych.

Crown Work Assist

RT 4040 RT 4020

Duży blat wyposażony 
w gumkę i mieszczący 
arkusze w formacie 
A4 pozwala zachować 
dokumenty, etykiety, 
markery i inne 
przybory zawsze 
pod ręką.

Wzmocnione widły wykonane z jednego 
kawałka stali o dużej wytrzymałości 
wyposażono w regulowany układ 
cięgłowy, eliminujący siły 
krytyczne i zapewniający 
lepszą ochronę podczas 
jazdy po nierównym 
terenie i płytach doków.



 
Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG 
Philipp-Hauck-Str. 12 
85622 Feldkirchen, Niemcy 
Tel +49(0)89-93002-0 
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Ponieważ firma Crown nieustannie doskonali swoje 
produkty, dane techniczne mogą ulegać zmianom  
bez powiadomienia.

Crown, kolor beżowy, znak Momentum, ecologic  
i Work Assist to znaki towarowe firmy Crown Equipment 
Corporation w USA i innych krajach.
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Wydrukowano na papierze pochodzącym z lasów 
uprawianych w sposób zrównoważony, bez użycia chloru. 
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