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PrzenieÊ
kompletacj́

zamówieƒ
na wy˝szy poziom.
Seria SP 3500 jest owocem specjalistycznej wiedzy firmy Crown na temat

kompletacji zamówieƒ. Przy jej projektowaniu uwzgl´dniono ka˝dy etap tego

procesu, co pozwoli∏o opracowaç kompletne rozwiàzanie. Wózki z serii 

SP 3500 zosta∏y stworzone z myÊlà o p∏ynnym przechodzeniu od przenoszenia

palet, poprzez pobieranie towarów z wysokich poziomów, po przewo˝enie, 

co umo˝liwia prac´ ze znacznie wi´kszà wydajnoÊcià przez ca∏à zmian´. 

Firma Crown zyskuje przewag´ nad innymi markami dzi´ki rozwiàzaniom

koncentrujàcym si´ na kluczowych czynnoÊciach wykonywanych podczas

kompletacji zamówieƒ. Najwa˝niejsze z nich to wszechstronny system

sterowania Access 1 2 3™, inteligentny uk∏ad hamulcowy, konstrukcja 

LPS zapewniajàca stabilnoÊç ∏adunku, wiodàca na rynku ergonomia i wiele

innych. Marka Crown zapewnia wymierne wyniki dzi´ki poprawie wydajnoÊci 

i d∏ugofalowym oszcz´dnoÊciom. Nikt inny nie przenosi ca∏ego procesu

kompletacji zamówieƒ na tak wysoki poziom.

Poszukiwanie optymalnej    
wydajnoÊci

zaczyna si´ i koƒczy na 
serii SP 3500 firmy Crown.



Na spodzie
jednostki zasilania
znajdujà si´
masywne elementy
usztywniajàce,
gruba stalowa
blacha oraz
wymienne p∏ozy
mocowane
Êrubami. Podwójne
rolki wide∏ nale˝à
do standardowego
wyposa˝enia
wszystkich modeli.
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Wyobraê sobie codziennà prac´ na antresoli

trzypi´trowego budynku. ¸atwo zrozumieç, ˝e w takich

warunkach poczucie pewnoÊci ma ogromny wp∏yw na

sprawnoÊç, bezpieczeƒstwo i ogólnà wydajnoÊç realizacji

zamówieƒ. Dzi´ki rozwiàzaniom, które wspó∏pracujà 

z operatorem zarówno na poziomie pod∏ogi, jak i na du˝ych

wysokoÊciach, wózki z serii SP 3500 firmy Crown pozwalajà

zbudowaç t´ niezb´dnà pewnoÊç.

Nie majàce sobie
równych stabilnoÊç 
i komfort pracy na
wysokoÊciach sà
wynikiem zastosowania
opracowanej przez
firm´ Crown konstrukcji
LPS zapewniajàcej
stabilnoÊç ∏adunku.

Operatorzy szybko
dostrzegajà przewag´
wózków z serii Crown 
SP 3500 nad innymi,
wynikajàcà z ich
stabilnoÊci. Kluczem do 
tak pewnych podstaw tych
modeli jest opracowana przez
firm´ Crown konstrukcja LPS
zapewniajàca stabilnoÊç
∏adunku. Powoduje ona
równomierny rozk∏ad si∏
oddzia∏ywania ∏adunku od
podestu, poprzez ram´,
jednostk´ zasilania i uk∏ad
nap´dowy, a˝ po pod∏o˝e. 
W przeciwieƒstwie do innych

wózków przeznaczonych 
do kompletacji zamówieƒ,
których jednostki zasilania sà
w du˝ej mierze zbudowane 
z plastiku, w modelach 
z serii SP 3500 obrze˝e,
drzwiczki i pokryw´
akumulatora wykonano 
z grubej stali. Uzyskana 
w ten sposób dodatkowa
masa w po∏àczeniu 
z wytrzyma∏ym masztem
sprawia, ˝e wózki te pozwalajà
na obs∏ug´ znacznie
ci´˝szych ∏adunków na
wysokoÊciach, oraz wp∏ywa na
ponadprzeci´tnà stabilnoÊç.

Poczucie 
pewnoÊci

na
wysokoÊciach...

Maszt zastosowany w wózkach z serii 
SP 3500 zapewnia niezachwianà
stabilnoÊç oraz amortyzacj´ ruchu, 
dajàc pracownikowi doskona∏e poczucie
pewnoÊci na wysokoÊciach.

Grube i szerokie zewn´trzne belki
ceownikowe oraz wewn´trzne belki
dwuteowe gwarantujà znakomità
stabilnoÊç podestu operatorskiego 
w kierunku przód-ty∏.

Ceowniki i dwuteowniki sà ze sobà
po∏àczone masywnymi poprzecznicami,
które redukujà skr´ty i ko∏ysanie masztu.

Pionowe wzmocnienia masztu
stanowià usztywnienie dla zewn´trznych
szyn, minimalizujàc boczne ruchy
podestu.
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i
niezrównana
wydajnoÊç pracy.

Op∏acalnoÊç zwiàzana z wykonaniem wi´kszej 

iloÊci pracy jest
widoczna pod 
koniec ka˝dego dnia.

Seria SP 3500 stanowi sum´
atutów zwi´kszajàcych
wydajnoÊç pracy. Ka˝dy etap
procesu kompletacji zamówieƒ
przebiega sprawniej, 
a poczucie pewnoÊci
operatora nie zostaje ani na
chwil´ zachwiane. 

Niezrównana wydajnoÊç pracy

Przyspieszenie + Maks. pr´dkoÊç jazdy + PewnoÊç na wysokoÊciach + Hamowanie/sterownoÊç = WydajnoÊç

W wielu wózkach do
kompletacji zamówieƒ
nag∏e zatrzymania podczas
hamowania na du˝ych
wysokoÊciach, powodujàce
utrat´ równowagi przez
operatora i ∏adunek, mogà
zachwiaç poczuciem
pewnoÊci pracownika.
Opatentowany przez firm´
Crown inteligentny uk∏ad
hamulcowy (IBS), ∏àczàcy
hamowanie silnikiem 
z hamowaniem ciernym,
pozwala unikaç takich
sytuacji. Wszechstronny
system sterowania 
Access 1 2 3 nieustannie
monitoruje wysokoÊç
podniesienia podestu oraz
inne parametry pracy,
automatycznie dostosowujàc

Stosowana si∏a hamowania
zale˝y od wysokoÊci
podniesienia, pr´dkoÊci 
i kierunku jazdy oraz innych
parametrów pracy.

Hamowanie
cierne

Hamowanie
silnikiem + = Optymalne hamowanie na wysokoÊciach

Poziom 3

Poziom 2

Poziom 1

do nich si∏´ hamo-
wania. Gdy podest
znajduje si´ na
wi´kszych
wysokoÊciach i tym
samym pr´dkoÊç jest
automatycznie
zredukowana,
stosowana jest
mniejsza si∏a
hamowania.
Optymalne dostoso-
wanie hamowania do
aktualnej wysokoÊci
daje operatorowi
poczucie pewnoÊci
oraz lepszà kontrol´,
zapobiegajàc
gwa∏townym zatrzy-
maniom i ograniczajàc
ko∏ysanie si´ podestu.

System inteligentnej 
i p∏ynnej pracy utrzymuje
wydajnoÊç na optymalnym
poziomie przez ca∏à zmian´.





Jednym z podstawowych
ulepszeƒ osiàgni´tych 
w wózkach z tej serii jest
znakomita widocznoÊç.
Okno podestu zapewnia
doskona∏y widok zarówno
przez, jak i wokó∏ masztu.
Jego du˝a powierzchnia
u∏atwia obserwowanie miejsc
pobierania towarów 
i przecinajàcych si´
korytarzy. Dzi´ki konstrukcji
masztu z przeÊwitem widocz-
noÊç nie jest ograniczana
nawet podczas pracy na
mniejszych wysokoÊciach, co
przyczynia si´ do szybszego
i wygodniejszego
wykonywania zadaƒ oraz

Zaprojektowane
z myÊlà o
komforcie...
Przy projektowaniu serii SP 3500 uwag´ skupiono na

umo˝liwieniu operatorom jak najlepszego wykonywania

swoich zadaƒ w ich Êrodowisku pracy.

u∏atwia operatorom
zlokalizowanie potrzebnych
towarów przed si´gni´ciem
po nie.

Obszerny podest daje
pracownikowi wi´kszà
swobod´ ruchu.
Umieszczone na nim bramki,
zintegrowane z systemem
sterowania wózka, chronià
operatora, a gdy nie sà
potrzebne, mo˝na je ∏atwo
otworzyç. Wysokiej klasy
mata pod∏ogowa redukujàca
zm´czenie zosta∏a
opracowana przez firm´
Crown w wyniku
wszechstronnych analiz
ergonomii. Zmniejsza ona
skutki wibracji i zm´czenie
zwiàzane z pozycjà stojàcà,
poprawiajàc jednoczeÊnie
stabilnoÊç operatora.

Cztery punkty pewnego kontaktu
z wózkiem, z prawà d∏onià na
nieruchomym uchwycie, poprawiajà
stabilnoÊç pozycji operatora oraz
zwi´kszajà poczucie pewnoÊci na
wysokoÊciach.



Uk∏ad elementów

sterujàcych opiera si´ na
sprawdzonych zasadach
ergonomii, potwierdzonych
przez tysiàce
zadowolonych
u˝ytkowników. Konstrukcja
stanowiska operatora
zapewnia pracownikowi
cztery pewne punkty
kontaktu z wózkiem, co
podczas pracy w pozycji
stojàcej stanowi niezwykle
wa˝ny aspekt. 
Na wyÊwietlaczu
informacyjnym wyÊwietlane
sà najistotniejsze
informacje o stanie
pojazdu, takie jak
parametry pracy wózka,
wskaênik pozycji
kierownicy, kody zdarzeƒ 
i kody serwisowe, wskaênik
roz∏adowania akumulatora
oraz stan prowadzenia
indukcyjnego. 

Seria SP 3500 obejmuje
ró˝norodne opcje podestów, 
które mo˝na dobraç do wymogów
konkretnego Êrodowiska pracy. 
W niektórych zastosowaniach
wydajnoÊç mo˝na zwi´kszyç,
decydujàc si´ na wersj´ 
z elementami sterujàcymi od strony
∏adunku (pokazanà na zdj´ciu).

P∏ynnà, precyzyjnà obs∏ug´
przy minimalnym wysi∏ku
operatorzy zawdzi´czajà
elektronicznemu
wspomaganiu uk∏adu
kierowniczego,
stanowiàcego standardowe
wyposa˝enie wszystkich
modeli z serii SP 3500.
Pracownicy cenià równie˝
pojemne schowki oraz
opcjonalne, wygodne
mocowania przeznaczone
na terminale radiowe 
i skanery.

i lepszej 
kontroli.

U podstaw projektowania serii SP 3500 le˝a∏a ergonomia.

Stanowi∏a ona punkt wyjÊcia dla ka˝dego aspektu

interakcji operatora z wózkiem.



Innowacyjne
podejÊcie...

Modu∏
wyÊwietlacza

Modu∏ sterujàcy
pojazdu

Modu∏ jezdny

Modu∏ uk∏adu
kierowniczego

Modu∏ systemu
prowadzenia/EAC

Fakt, ˝e wózki z serii SP 3500 zosta∏y zaprojektowane,

wyprodukowane i obj´te gwarancjà przez firm´ Crown,

daje pewnoÊç czerpania korzyÊci wynikajàcych 

z wiodàcych w bran˝y parametrów pracy i ∏atwoÊci

serwisowania.

Postawienie na mark´
Crown oznacza
mo˝liwoÊç uzyskania
znacznej poprawy
wydajnoÊci oraz
oszcz´dnoÊci kosztów.
Wynika to bezpoÊrednio 
z unikalnej struktury
biznesowej oraz
najwy˝szego stopnia
integracji pionowej 
w bran˝y. Nawet 
85 procent podzespo∏ów
wózków podnoÊnikowych
marki Crown jest
produkowanych w naszych
wyspecjalizowanych
fabrykach. 

Przyk∏ad stanowi
wszechstronny system
sterowania Access 1 2 3®,
umo˝liwiajàcy bezpiecznà 
i niezawodnà prac´
pojazdu. Monitoruje on
wszystkie uk∏ady wózka 
w czasie rzeczywistym 
w celu optymalizacji
parametrów ich dzia∏ania.
Dzi´ki wykorzystywaniu
tych informacji system
natychmiast reaguje na
zmieniajàce si´ warunki,
utrzymujàc bezpieczeƒstwo
i wydajnoÊç pracy. Kontrola
stosowana przez firm´
Crown na wszystkich
etapach projektowania,
testowania i produkcji daje
gwarancj´ niezawodnoÊci.

Nie majàca sobie
równych
niezawodnoÊç 
i wydajnoÊç
modeli z serii 
SP 3500 jest
wynikiem
zastosowania
przez firm´
systemu 
Access 1 2 3,
∏àczàcego ze sobà
najwa˝niejsze
uk∏ady wózka  
w ca∏oÊci
wyprodukowanego
przez firm´ Crown. 

®



Nacisk po∏o˝ony przez firm´ Crown na ∏atwoÊç
serwisowania dodatkowo zwi´ksza oszcz´dnoÊci
zwiàzane z u˝ytkowaniem wózków. G∏ówne atuty 

tej serii to ∏atwy dost´p do podzespo∏ów oraz ich

umiejscowienie, a tak˝e opatentowany system

diagnostyczny.

Ka˝dy wózek do kompletacji
zamówieƒ z serii SP 3500
jest wyposa˝ony 
w najprostszy w obs∏udze,
a zarazem najbardziej
zaawansowany w bran˝y
system diagnostyczny.
Dzi´ki technologii 
Access 1 2 3 nie ma
potrzeby pod∏àczania
drogiego laptopa ani testera
serwisowego w celu
sprawdzenia stanu pojazdu
lub historii usterek bàdê
skalibrowania uk∏adów.
Wiodàca w bran˝y
niezawodnoÊç 
w po∏àczeniu z wyjàtkowà
∏atwoÊcià serwisowania
wózków z serii SP 3500
zapewnia najni˝sze koszty
posiadania. 

Uzupe∏nieniem technologii
Access 1 2 3 jest system

InfoPoint™ oparty na
logicznym, ∏atwym 
w zrozumieniu procesie
diagnostyki usterek i
napraw, którego
celem jest
przyspieszenie,
u∏atwienie i
ulepszenie obs∏ugi
serwisowej. Mapy
cz´Êci i informacje
rozmieszczone na
ca∏ym wózku
przedstawiajà
umiejscowienie
poszczególnych
podzespo∏ów, ich
funkcje oraz po∏àczenia.
Dzi´ki temu technicy
serwisowi sà w stanie
szybko i precyzyjnie
rozwiàzywaç wi´kszoÊç
problemów bez 
koniecznoÊci korzystania 
ze schematów, rysunków 

instalacji elektrycznych  
i podr´czników 
serwisowych.

do niezawodnoÊci 
i ∏atwoÊci 

serwisowania.

Dost´p do akumulatora
od góry eliminuje
trudnoÊci, z jakimi
zwykle wià˝e si´
wymontowywanie go 
w celu dolania wody,
kontroli poziomu
elektrolitu, pomiaru
napi´cia lub
przeprowadzenia
rutynowej konserwacji.

sp

sp point

Ilustracja ma charakter wy∏àcznie przyk∏adowy



Wózki 
do kompletacji

zamówieƒ 
z nieruchomymi wid∏ami

Modele z nieruchomymi wid∏ami idealnie nadajà

si´ do pobierania ponadprzeci´tnie du˝ych

przedmiotów lub stosowania tam, gdzie zamiast

palet u˝ywane sà wi´ksze platformy i wózki

przemys∏owe.

Wózki 
do kompletacji

zamówieƒ 
z podnoszonymi wid∏ami

ElastycznoÊç w

Modele z podnoszonymi wid∏ami umo˝liwiajà

regulacj´ wysokoÊci ∏adunku w celu

ograniczenia potrzeby si´gania i schylania si´.

Jest to szczególnie przydatne w przypadku

kompletacji zamówieƒ z∏o˝onych z wielu ma∏ych

lub ci´˝kich produktów bàdê zamówieƒ

obejmujàcych tylko cz´Êç towarów z danej palety.



SP 3511
Udêwig 1250 kg

SP 3521
Udêwig 1250 kg

Wózki do kompletacji zamówieƒ SP 3521 z nieruchomymi wid∏ami
i SP 3522 z podnoszonymi pozwalajà sprostaç najbardziej
wymagajàcym wyzwaniom, umo˝liwiajàc podnoszenie podestu na
wysokoÊç do 9,4 metra. Podnoszenie jest w tych modelach szybsze,
dzi´ki czemu pobieranie wy˝ej umieszczonych towarów przebiega
sprawniej.

Wyznaczniki
standardów.

Lepsza wydajnoÊç
na okràg∏o.

Wózki do kompletacji zamówieƒ SP 3511 z nieruchomymi wid∏ami
i SP 3512 z podnoszonymi wid∏ami doskonale sprawdzajà si´ w
zastosowaniach wymagajàcych podnoszenia podestów na wysokoÊç
do 6,3 metra. Brak zapotrzebowania na moc i rozmiar wi´kszych
wózków nie musi oznaczaç koniecznoÊci pogodzenia si´ ze s∏abszymi
parametrami pracy. Modele SP 3511 i SP 3512 wyposa˝ono w taki
sam uk∏ad nap´dowy, podest i maszt jak pozosta∏e wózki z rodziny 
SP 3500.

SP 3512
Udêwig 1000 kg

SP 3522
Udêwig 1000 kg

pe∏nej gamie
zastosowaƒ.



Opcje
zwí kszajàce

efektywnoÊç.
Dla serii SP 3500 dost´pny jest szereg elementów wyposa˝enia opcjonalnego. Wszystkie one zosta∏y
zaprojektowane z myÊlà o doskona∏ej integracji z wózkami do kompletacji zamówieƒ firmy Crown i majà na
celu popraw´ wydajnoÊci oraz zaspokojenie wymogów konkretnych zastosowaƒ.

Os∏ona siatkowa Przed∏u˝enie podestu z bocznymi
i tylnymi bramkami na zawiasach

Elementy sterujàce od strony
∏adunku

Oparcie dla wersji z elementami
sterujàcymi od strony ∏adunku

Prze∏àcznik kluczykowy wyboru
strefy umo˝liwia bezpieczne
wybieranie spoÊród trzech wczeÊniej
ustawionych limitów podnoszenia.

Elementy systemu prowadzenia
indukcyjnego Zespó∏ sterownika
liniowego i czujniki wózka

Rolki prowadzàce w korytarzu P∏ytka do monta˝u akcesoriów
Work Assist™

Kieszeƒ na akcesoria 
Work Assist

Podk∏adka do pisania z zaczepem Regulowany reflektor  Zestaw oÊwietleniowo-
nawiewowy



Kolejnym wa˝nym atutem tej serii jest wsparcie

techniczne. Firma Crown zapewnia pe∏nà obs∏ug´

technicznà wózków z

serii SP 3500 oraz

mo˝liwoÊç korzystania z

systemu cz´Êci Integrity

Parts™. Dok∏adne

testowanie podzespo∏ów 

i uk∏adów w po∏àczeniu z

szybko reagujàcà 

i wykwalifikowanà siecià dystrybucji stanowià

sprawdzony sposób na redukcj´ kosztów

pracy i wymiany cz´Êci. 

Nasz system wsparcia technicznego obejmuje

obiekty na ca∏ym Êwiecie, wyposa˝one 

w najnowoczeÊniejszy sprz´t i narz´dzia oraz

oferujàce profesjonalnà obs∏ug´

serwisowà, pe∏en zakres

produktów i cz´Êci, dobrze

zaopatrzone pojazdy serwisowe

oraz wiele wi´cej.

Aby dowiedzieç si´ wi´cej na temat przewagi naszych

wózków nad innymi, prosimy o kontakt z lokalnym

dystrybutorem produktów firmy Crown. W ostatecznym

bilansie seria SP 3500 zapewnia niezrównane

parametry pracy przy najni˝szym koszcie posiadania.

Niezale˝nie od metody sk∏adowania 
seria SP 3500 oferuje 

kompletne rozwiàzania
zwi´kszajàce wydajnoÊç pracy.

Modele z serii SP 3500 zapewniajà niezrównane

korzyÊci przy najni˝szych kosztach posiadania.

Nie chodzi tu o zwyk∏e porównywanie wózków

podnoÊnikowych, ale o porównanie ca∏kowitej wartoÊci.

Przewaga serii SP 3500 wynika przede wszystkim 

z rozwiàzaƒ zwi´kszajàcych wydajnoÊç. Do tego nale˝y

dodaç wartoÊç otrzymanà

dzi´ki integracji technologii 

Access 1 2 3®, mocnym

silnikom

produkowanym

przez firm´ Crown

oraz konstrukcji

LSP zapewniajàcej

stabilnoÊç ∏adunku, a tak˝e

licznym rozwiàzaniom

ergonomicznym. Celem jest przede wszystkim

zapewnienie operatorom najlepszych w bran˝y

parametrów pracy, z których mogà bezpiecznie

korzystaç.

Ponadto, wyznawana przez firm´ Crown unikalna

filozofia integracji pionowej

gwarantuje rygorystycznà

kontrol´ jakoÊci wszystkich

najwa˝niejszych

podzespo∏ów i uk∏adów

wózka.

Seria SP 3500. 
Kompletne

rozwiàzanie.
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