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Dzi´ki pomocy przewodnika po
selektorze produktów oraz
graficznemu obrazowi magazynu
mo˝liwa jest szybka identyfikacja
odpowiednich produktów dla
danego zastosowania.

Wózki paletowe stosowane sà 
w wielu ró˝norodnych sytuacjach,
w których nie jest wymagane 
pionowe uk∏adanie materia∏ów.
Stanowià one niezawodne 
i ekonomiczne rozwiàzanie do
obs∏ugi materia∏ów.

Wózki podnoÊnikowe 
z operatorem pieszym sà
stosowane w sytuacjach, kiedy
∏adunki mo˝na sk∏adowaç na
wysokoÊci do 5 metrów. Mogà one
pokonywaç minimalne odleg∏oÊci.

Wózki z podnoszonà 
kabinà operatora 10

Wózki wysokiego 
sk∏adowania 12

Wózki wysokiego sk∏adowania sà
zazwyczaj stosowane w wàskich
przejÊciach, gdzie wymagania
dotyczàce sk∏adowania
materia∏ów oraz wydajnoÊci
obs∏ugi materia∏ów sà wysokie.

Wózki z przeciwwagà 14

Wózki z przeciwwagà sà 
zaprojektowane do wykonywania
szerokiego wachlarza zadaƒ
zwiàzanych z obs∏ugà
materia∏ów. Zapewniajà one
tak˝e korzyÊci dzi´ki stosowaniu
dodatkowego osprz´tu.

niezawodnoÊci
o sprawdzonej

Wózki z podnoszonà kabinà
operatora sà cz´sto stosowane 
w bardzo wàskich przejÊciach,
kiedy operator musi byç 
podniesiony, aby wykonaç np.
kompletacj´ zamówienia lub
uzupe∏nienie zapasów.

Firma Crown oferuje szeroki

asortyment produktów do 

rozmaitych zastosowaƒ w prawie

ka˝dej bran˝y. Ka˝dy zaprojek-

towany przez nas wózek, ka˝dy

wyposa˝ony przez nas operator,

ka˝dy wspierany przez nas 

proces ma na celu bezpoÊrednio

usprawniç wydajnoÊç zarówno

operatora, jak i wydajnoÊç

wszystkich dzia∏aƒ klienta.

Firma Crown projektuje, produkuje i zajmuje si´ dystrybucjà produktów
przeznaczonych do obs∏ugi materia∏ów oraz zapewnia us∏ugi serwisowe 
i pomoc technicznà – oferujàc klientom doskona∏à jakoÊç.
Kupujàc produkt oznakowany logo firmy Crown majà Paƒstwo pewnoÊç, 
˝e b´dzie niezawodny.
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Innowacyjne
produkty

Dzi´ki innowacyjnoÊci i niezawodnoÊci produktów dotrzymujemy danego s∏owa. Aby innowacyjnoÊç naszych

wózków umo˝liwia∏a rozwiàzywanie rzeczywistych problemów logistycznych, nasi projektanci i in˝ynierowie

rozpoczynajà prac´ od poznania dzia∏alnoÊci i praktyk roboczych klientów. Dysponujàc takà praktycznà

wiedzà, tworzymy rozwiàzania majàce na celu u∏atwiç, usprawniç i przyspieszyç prac´ u˝ytkownikom. Przy

tworzeniu produktów stosujemy najnowoczeÊniejsze metody projektowania, konstruowania i produkcji.

Szczegó∏owe testy sprawiajà, ˝e efektem naszej pracy jest gama trwa∏ych, wysoce wydajnych wózków do

obs∏ugi materia∏ów, pozwalajàcych klientom w bezpieczny sposób podnieÊç wydajnoÊç ich firm.

Dodatkowym wsparciem dla kierowników podejmujàcych wa˝ne decyzje jest pakiet oprogramowania Crown

Insite², które dzi´ki konsekwentnej metodzie gromadzenia informacji o flocie i przedstawianiu ich w gotowej

do wykorzystania formie przyczyniajà si´ do nieustannego poprawiania osiàganych wyników. Od codziennych

decyzji po szerokà wizj´ firmy — korzystajàc z narz´dzi Crown Insite², kierownicy mogà ∏atwiej rozpoznawaç

problemy, wyznaczaç cele i oceniaç skutecznoÊç.

Unikalna struktura naszej firmy oraz najwy˝szy poziom integracji pionowej w bran˝y dajà naszym klientom

gwarancj´ sta∏ej jakoÊci, niezawodnoÊci i wsparcia. Do 85% podzespo∏ów wózków podnoÊnikowych firmy

Crown jest wytwarzanych przez nas w naszych wyspecjalizowanych zak∏adach. W∏aÊnie to zaanga˝owanie

czyni mark´ Crown w∏aÊciwym wyborem dla ogromnej rzeszy klientów z ca∏ego Êwiata. 
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Wszelkie zastosowania
wymagajàce za∏adunku 
lub roz∏adunku z pojazdów
dostawczych i przygo-
towywanie ich do dalszego
rozmieszczenia to prace
za∏adunkowe/roz∏adunkowe.
Poszczególne zalecane
wózki do roz∏adunku/
za∏adunku zale˝à od
Paƒstwa okreÊlonych
wymagaƒ i charakterystyki
obszarów wysy∏ki i odbioru.

Prace za∏adunkowe/
roz∏adunkowe

Kwestie zwiàzane 
z przechowywaniem na
pó∏kach okreÊlajà 
efektywne sk∏adowanie 
pionowe i wybór 
produktów. Typ wózka
podnoÊnikowego wybrany
do obs∏ugi ∏adunków 
wymaga uwzgl´dnienia
okreÊlonej szerokoÊci 
korytarzy i parametrów
rozmieszczenia pó∏ek.

Przechowywanie na
pó∏kach

Maksymalnà g´stoÊç
sk∏adowania mo˝na
osiàgnàç przez 
zminimalizowanie wymagaƒ
korytarzy wózków pod-
noÊnikowych. Wózki do
bardzo wàskich korytarzy
zosta∏y zaprojektowane
specjalnie do tego celu.
Wózki te utrzymujà pozycj´
na korytarzach dzi´ki 
zastosowaniu drutów lub
szyn prowadzàcych.

Bardzo wàskie 
przejÊcia

Wàskie przejÊcia umo˝liwia-
jà lepsze wykorzystanie
powierzchni magazynowej.
Mniej miejsca jest potrzebne
przy jednoczeÊnie
zwi´kszonej wydajnoÊci 
produkcyjnej i organiza-
cyjnej. Uk∏adanie na pó∏kach
skierowanych do siebie 
ty∏em umo˝liwia sk∏adowanie
produktów na dwóch
d∏ugoÊciach.

Wàskie przejÊcia

Kompletacja zamówieƒ, to
proces realizacji zamówieƒ
klienta. To, jaki wózek jest 
do tego potrzebny zale˝y 
od rozmiaru produktów, 
ich wagi oraz sposobu 
przechowywania.

Kompletacja zamówieƒ

Transport to proces
przenoszenia produktu 
z jednego punktu do
drugiego. W selekcji 
produktu najwa˝niejsze 
kryteria to wymagania 
dotyczàce pokonywanych
odleg∏oÊci, zwrotnoÊci 
i wielozadaniowoÊci.

Transport

Obszary przechowywania
∏adunków masowych
umo˝liwiajà magazynowanie
du˝ych iloÊci podobnych
produktów. Wózki pod-
noÊnikowe sà zwykle 
nie szersze od 
przechowywanych 
produktów.

Przechowywanie
∏adunków masowych

H

Firma Crown zdaje sobie
spraw´, i˝ wiele z naszych
produktów mo˝e pe∏niç
ró˝ne role w szerokiej gamie
zastosowaƒ. Przyk∏ady:
wykonywanie prac 
konserwacyjnych lub
mobilne stanowisko
robocze.

Work Assist 
(Pomoc przy pracy)

I

Pe∏ne wykorzystanie 
magazynu oznacza równie˝
wydajne u˝ycie stalowych 
i drucianych pó∏ek.
Niewielkie cz´Êci lub 
materia∏y o podobnych
rozmiarach mo˝na wydajnie
przechowywaç na pó∏kach 
i w po∏àczeniu z uniwersal-
nym podnoÊnikiem trans-
portu wewn´trznego 
Wave® Work Assist Vehicle 
stanowià ekonomiczne
rozwiàzanie w magazynie.

Uk∏adanie ∏adunków na
pó∏kach

Wózki podnoÊnikowe spe∏niajà ró˝norodne wymogi dotyczàce obs∏ugi materia∏ów w celu produkcji, 
dystrybucji, sprzeda˝y hurtowej i detalicznej. Przewodnik po selektorze produktów oraz graficzny obraz 
magazynu wskazujà rodzaj wózków podnoÊnikowych firmy Crown zazwyczaj u˝ywanych do okreÊlonych 
zastosowaƒ. Sà to tylko ogólne propozycje. Aby wybraç optymalny wózek dostosowany do Paƒstwa potrzeb,
nale˝y skontaktowaç si´ z lokalnym dealerem firmy Crown.

PTH 50

WP 3000

WT 3000

RT 4000

GPC 3000

PR 4500

TC 3000

ST 3000

SX 3000

WF 3000

ES 4000

ESi 4000

DT 3000

SH 5500

SHR 5500

WAV 60

LP 3500

SP 3500

TSP 6000

TSP 6500

TSP 7000

ESR 5200 / ESR 5200S

RR / RD 5700

RR / RD 5700S

RC 5500

SC 6000

FC 5200

B HA GFD EC I

ET 4000

ETi 4000

C-5

MPC 3000

Model

Prace
za∏adunkowe/
roz∏adunkowe

Kompletacja
zamówieƒ Transport

Przechowywanie
 na pó∏kach

Bardzo
wàskie

przejÊcia

Przechowywanie
 ∏adunków
masowych

Work Assist
(Pomoc przy

 pracy)
Wàskie

przejÊcia

Uk∏adanie
∏adunków

na pó∏kach

Wózki paletowe

Wózki podnoÊnikowe z operatorem pieszym

Wózki z podnoszonà kabinà operatora

Wózki wysokiego sk∏adowania

Wózki z przeciwwagà

Przewodnik po selektorze produktów

C
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Wózki paletowe

Firma Crown oferuje pe∏nà lini´ niezawodnych i trwa∏ych wózków paletowych. Wózki te zaprojektowano 
z myÊlà o pe∏nej gamie zastosowaƒ, praktycznie w ka˝dej bran˝y. Lini´ rozpoczyna wózek paletowy r´czny
serii PTH 50, który zyska∏ sobie uznanie dzi´ki wyjàtkowej uniwersalnoÊci i trwa∏oÊci. Setki tysi´cy wózków
paletowych r´cznych firmy Crown stosowane sà dziÊ na ca∏ym Êwiecie. Wózki paletowe r´czne firmy Crown
Êwiadczà o naszym zaanga˝owaniu w jakoÊç oraz gwarancj´ d∏ugiej eksploatacji przy niedu˝ych kosztach.

Wózki paletowe serii WP 3000 zosta∏y zaprojektowane z myÊlà o ograniczeniach przestrzennych stanowisk
wysy∏kowych i roz∏adunkowych lub wszelkich innych obszarów, gdzie wymagana jest najwy˝sza zwrotnoÊç.

Honorowane nagrodami wózki paletowe dla operatorów je˝d˝àcych przodujà w bran˝y w zakresie 
kompletacji zamówieƒ z niskiego poziomu rega∏ów oraz transportu o du˝ej pr´dkoÊci. Podstawowe cechy
zwi´kszajàce wydajnoÊç operatora zaprojektowano i skonstruowano w sterowanych z ty∏u wózkach serii 
WT 3000, wózkach z miejsc  em stojàcym lub siedzàcym RT 4000, sterowanych centralnie wózkach serii 
GPC 3000 i MPC 3000 oraz wózkach z operatorem je˝d˝àcym z boku serii PR 4500. Linia wózków 
podnoÊnikowych zawiera równie˝ seri´ TC 3000, solidny wózek holujàcy.

Seri´ GPC 3000 wózków podnoÊnikowych do kompletacji zamówieƒ z niskiego poziomu rega∏ów mo˝na
tak˝e wyposa˝yç w technologi´ zdalnego sterowania QuickPick³ Remote, pozwalajàcà w ogromnym stopniu
usprawniç proces zbierania towarów.
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Seria PTH 50
R´czny wózek paletowy

Udêwig: 2300 kg

Seria RT 4000
Wózek paletowy dla operatora je˝d˝àcego

Udêwig: 2000 kg

Seria PR 4500
Wózek paletowy dla operatora je˝d˝àcego

Udêwig: 3000 kg

Seria MPC 3000
Wózek do kompletacji zamówieƒ z masztem

Udêwig: 1200 kg
WysokoÊç podnoszenia: 800 do 4300 mm

Seria TC 3000
Wózek holujàcy

Obcià˝enie ruchome: 3000 kg

Seria WP 3000
Samobie˝ny wózek paletowy

Udêwig: 1600 i 2000 kg

Seria WP 3000
Samobie˝ny wózek paletowy 
z funkcjà wysokiego podnoszenia

Udêwig: 800 i 2000 kg

Seria GPC 3000
Wózek podnoÊnikowy do kompletacji
zamówieƒ z niskiego poziomu rega∏ów
Dost´pny z technologià zdalnego 
sterowania QuickPick³ Remote 

Udêwig: 2000, 2500 i 2700 kg

Seria WT 3000
Samobie˝ny wózek paletowy 
ze sk∏adanym lub sta∏ym podestem

Udêwig: 2000 i 2500 kg

Seria WT 3000
Samobie˝ny wózek paletowy ze
sta∏ym podestem

Udêwig: 2000 i 2500 kg



Wózki podnoÊnikowe
prowadzone

Stworzone dla elastycznoÊci wózki podnoÊnikowe firmy Crown zapewniajà rozwiàzanie do obs∏ugi materia∏ów,
przeznaczone do wielu ró˝norodnych zastosowaƒ i Êrodowisk roboczych. Wielu najwi´kszych klientów firmy
Crown rozpocz´∏o swojà wspó∏prac´ z firmà od kupna jednego z naszych wózków podnoÊnikowych z operatorem
pieszym. Na t´ szerokà lini´ produktów firmy Crown sk∏ada si´ szeÊç typów wózków: wózki typu straddle 
(z rozstawionymi ramionami podporowymi), typu fork-over, wózki ze wst´pnym unoszeniem, wózki o podwójnej
∏adownoÊci, wózki z przeciwwagà i wózki wysokiego sk∏adowania. 

Wózki podnoÊnikowe typu straddle ST, SX i SH nadajà si´ do pracy w ograniczonej przestrzeni magazynowej,
zapewniajàc bardziej wydajne jej wykorzystanie. Konstrukcja wózków typu fork-over WF, ES i ET zapewnia idealne
rozwiàzanie umo˝liwiajàce wydajne przenoszenie drucianych koszy, palet euro oraz produktów na p∏ozach.
Eliminuje tak˝e koniecznoÊç zapewnienia przestrzeni dla wysi´gnika, jaka jest niezb´dna w przypadku stosowania
wózków podnoÊnikowych typu straddle, dzi´ki czemu przestrzeƒ magazynowa jest lepiej wykorzystana. Wózki
podnoÊnikowe ze wst´pnym unoszeniem ESi i ETi oferujà takie same mo˝liwoÊci jak wózki podnoÊnikowe ES i ET.
Oferujà jednak dodatkowà wszechstronnoÊç zapewnianà przez podnoszone ramiona za∏adowcze. Wózki DT 
o podwójnej ∏adownoÊci sà idealne do  zastosowaƒ przy szybkim transporcie materia∏ów dzi´ki mo˝liwoÊci 
ustawienia dwóch palet euro jednoczeÊnie. Model SHR wózka podnoÊnikowego z wysi´gnikiem znacznie
zwi´ksza wszechstronnoÊç w obs∏udze ∏adunków przy jednoczesnym utrzymaniu dobrej zwrotnoÊci.

Seria ES 4000 Seria ESi 4000
Wózek podnoÊnikowy Wózek podnoÊnikowy
do palet ze wst´pnym unoszeniem

Udêwig: 1200, 1400 i 1600 kg
WysokoÊç podnoszenia: 2440 do 5400 mm

Seria ET 4000 Seria ETi 4000
Wózek podnoÊnikowy Wózek podnoÊnikowy
do palet ze wst´pnym unoszeniem

Udêwig: 1200, 1400 i 1600 kg
WysokoÊç podnoszenia: 2440 do 5400 mm

Seria SHR 5500
Wózek podnoÊnikowy wysokiego sk∏adowania

Udêwig: 1100, 1350 i 1600 kg
WysokoÊç podnoszenia: 3225 do 4875 mm

Seria SH 5500
Wózek podnoÊnikowy typu Straddle

Udêwig: 1800 kg
WysokoÊç podnoszenia: 3225 do 4875 mm

Seria DT 3000
Wózek podnoÊnikowy o podwójnej ∏adownoÊci

Udêwig: 2000 kg
WysokoÊç podnoszenia: 1700 do 2600 mm
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Seria WF 3000
Wózek podnoÊnikowy do palet

Udêwig: 1000 i 1200 kg
WysokoÊç podnoszenia: 1550 do 4400 mm

Seria SX 3000
Wózek podnoÊnikowy typu Straddle

Udêwig: 1350 kg
WysokoÊç podnoszenia: 2400 do 4250 mm

Seria ST 3000
Wózek podnoÊnikowy typu Straddle

Udêwig: 1000 kg
WysokoÊç podnoszenia: 2400 do 4250 mm
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Wózki z podnoszonà 
kabinà operatora

Wózki Crown z podnoszonym stanowiskiem operatora stworzono z myÊlà o potrzebach zwiàzanych 
z przenoszeniem materia∏ów w szerokim wachlarzu zastosowaƒ i Êrodowisk. Nasi konstruktorzy i in˝ynierowie
tworzà produkty wykraczajàce ponad oczekiwania klienta w zakresie sk∏adowania produktów, kompletacji
zamówieƒ oraz licznych zadaƒ wspomagajàcych, w tym inwentaryzacji, zliczania cyklów prac konserwa-
cyjnych budynków itp. Na lini´ produktów sk∏adajà si´: podnoÊnik uniwersalny transportu wewn´trznego
WAV 60 Work Assist Vehicle³, wózki podnoÊnikowe do kompletacji zamówieƒ z wysokiego poziomu rega∏ów
SP 3500 oraz wózki podnoÊnikowe do wysokiego sk∏adowania TSP.

PodnoÊnik uniwersalny transportu wewn´trznego WAV 60 Work Assist Vehicle to rewolucyjne, mobilne
narz´dzie, zapewniajàce wydajnoÊç umo˝liwiajàcà jednej osobie bezpieczne i sprawne wykonanie zadaƒ
zwykle wymagajàcych udzia∏u dwóch osób.

Wózki podnoÊnikowe do kompletacji zamówieƒ serii SP 3500 ∏àczà pr´dkoÊç, sprawnà obs∏ug´ oraz stabil-
noÊç, które pozwalajà operatorowi pracowaç wydajnie i pewnie na wysokoÊciach do 11,3 metra. 4-punktowe
wózki podnoÊnikowe do kompletacji zamówieƒ SP 3500 skonstruowano z myÊlà o zapewnieniu wyjàtkowej
trwa∏oÊci i wydajnoÊci w obs∏udze niestandardowych ∏adunków.

Konstruktorzy i in˝ynierowie firmy Crown zaprojektowali wózki podnoÊnikowe do wysokiego sk∏adowania tak, 
aby s∏u˝y∏y do obs∏ugi palet lub kombinacji skrzynek i palet.

Wszystkie wózki z podnoszonà kabinà operatora sà wyposa˝one tak, aby mo˝liwa by∏a ich obs∏uga w bardzo 
  wàskich przejÊciach, dzi´ki czemu przestrzeƒ magazynowa jest maksymalnie wykorzystana.

Seria WAV 60
Uniwersalny podnoÊnik transportu
wewn´trznego Work Assist Vehicle®

Udêwig: Taca ∏adunkowa 90 kg,
Mostek ∏adunkowy 115 kg

WysokoÊç podnoszenia platformy: 
2995 mm

Seria SP 3500
Wózek podnoÊnikowy do kompletacji
zamówieƒ, 3-punktowy

Udêwig: 1000 i 1250 kg
WysokoÊç podnoszenia: 4215 do 9600 mm

Seria LP 3500
Wózek podnoÊnikowy do kompletacji
zamówieƒ ze Êredniego poziomu rega∏ów
Udêwig: 1000 kg
WysokoÊç podnoszenia: 1025 do 2440 mm

Seria SP 3500
Wózek podnoÊnikowy do kompletacji
zamówieƒ, 4-punktowy

Udêwig: 625 i 1250 kg
WysokoÊç podnoszenia: 5335 do 9295 mm

Seria TSP 6000
Wózek podnoÊnikowy 
do kompletacji zamówieƒ 
z podnoszonà kabinà operatora

Udêwig: 1000 i 1250 kg
WysokoÊç podnoszenia: 4900 do 11660 mm

Seria TSP 6500
Wózek podnoÊnikowy 
do kompletacji zamówieƒ 
z podnoszonà kabinà operatora

Udêwig: 1000, 1250 i 1500 kg
WysokoÊç podnoszenia: 4900 do 13485 mm

Seria TSP 7000
Wózek podnoÊnikowy 
do kompletacji zamówieƒ 
z podnoszonà kabinà operatora

Udêwig: 1000, 1250 i 1500 kg
WysokoÊç podnoszenia: 4900 do 17145 mm
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Wózki wysokiego sk∏adowania firmy Crown
przeznaczone do pracy w wàskich przejÊciach
skonstruowano tak, by spe∏nia∏y najsurowsze
wymagania zwiàzane z transportem
materia∏ów, dzi´ki czemu zapewniona jest ich
wydajnoÊç, niezawodnoÊç oraz najni˝sze
ca∏kowite koszty posiadania. Wózki wysokiego
sk∏adowania firmy Crown zapewniajà najlep-
szà w bran˝y widocznoÊç i komfort operatora.

Wózek wysi´gnikowy serii ESR 5200 
z ruchomym masztem zwi´ksza wydajnoÊç
dzi´ki post´pom w ergonomii, produktywnoÊci
oraz sprawnoÊci. Wózki klasy S z przeznacze-
niem do najbardziej wymagajàcych zadaƒ
zapewniajà niepowtarzalnà przestrzeƒ, 
w której operator mo˝e pracowaç i efektywniej
si´ poruszaç. Wi´kszy przedzia∏ operatora 
i ekskluzywny fotel MoveSeat² posiadajà
widoczne i odczuwalne zalety.

Wózki wysi´gnikowe z wid∏ami wysuwanymi
mechanizmem no˝ycowym serii RR 5700
wyposa˝one sà w zmienne boczne stanowisko
robocze, zapewniajàce wi´kszà swobod´
poruszania si´ w przedziale operatora, co daje
operatorowi mo˝liwoÊç zmiany pozycji 
i zwi´ksza jego wydajnoÊç. Modele klasy S
posiadajà wi´kszy przedzia∏ operatora ze
sk∏adanym siedzeniem, w którym operator
mo˝e siedzieç, podpieraç si´ lub staç, a co za
tym idzie pracowaç w wi´kszym komforcie 
i z wy˝szà wydajnoÊcià w wàskich przejÊciach
o du˝ym nat´˝eniu ruchu. Seria RD 5700 
z podwójnà d∏ugoÊcià wysuwu w znaczny
sposób zwi´ksza wykorzystanie pojemnoÊci
pó∏ek bez rozbudowy obiektu.

Wózki 
  wysokiego
sk∏adowania
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Seria RR 5700
Wózek wysi´gnikowy

Udêwig: 1600 i 2000 kg
WysokoÊç podnoszenia: 5025 do 10160 mm

Seria RR 5700S
Wózek wysokiego sk∏adowania Klasy S

Udêwig: 1600 i 2000 kg
WysokoÊç podnoszenia: 5025 do 11225 mm

Seria RD 5700S
Wózek wysokiego sk∏adowania Klasy S 
z podwójnà d∏ugoÊcià wysuwu

Udêwig: 1450 kg
WysokoÊç podnoszenia: 5025 do 11225 mm

Seria RD 5700
Wózek wysi´gnikowy z podwójnà 
d∏ugoÊcià wysuwu

Udêwig: 1450 kg
WysokoÊç podnoszenia: 5025 do 10160 mm
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Seria ESR 5200 Seria ESR 5200 Seria ESR 5200S
Wózek wysi´gnikowy Wózek wysi´gnikowy Wózek wysokiego 
z wàskim podwoziem sk∏adowani  a Klasy S

Udêwig: 1400, 1600 i 2000 kg Udêwig: 1600 i 2000 kg
WysokoÊç podnoszenia: 2760 do 13000 mm WysokoÊç podn.: 4440 do 13000 mm

Seria ESR 5200
Kabina do pracy w ch∏odni

Udêwig: 1400, 1600 i 2000 kg
WysokoÊç podn.: 4145 do 13000 mm



Wózki z przeciwwagà

Seria wózków podnoÊnikowych z przeciwwagà firmy Crown to rozwiàzanie spe∏niajàce ca∏y zakres wymagaƒ
zwiàzanych z obs∏ugà materia∏ów. Sà idealne do za∏adunku i roz∏adunku ci´˝arówek, transportu materia∏ów 
i wielu innych zadaƒ. Na asortyment wózków z przeciwwagà firmy Crown sk∏ada si´ seria wózków z operatorem
stojàcym oraz serie wózków z operatorem siedzàcym.

Wózki serii SC 6000 skonstruowano w celu zapewnienia maksymalnej wartoÊci i uniwersalnoÊci. Trzyko∏owa 
i czteroko∏owa konstrukcja zwi´ksza zwrotnoÊç niezb´dnà do manewrowania towarem w zat∏oczonych 
miejscach, gdzie jest on przygotowywany do dalszego rozmieszczania, oraz w ciasnych przestrzeniach, 
gdzie odbywa si´ stertowanie.

Czteroko∏owe wózki serii FC 5200 zapewniajà rozwiàzanie do manewrowania materia∏em w najtrudniejszych
Êrodowiskach. Podobnie jak w przypadku serii SC 6000, konstrukcj´ serii FC 5200 charakteryzuje ustawienie
kabiny do przodu oraz funkcje zwi´kszajàce wydajnoÊç.

Wózki podnoÊnikowe z przeciwwagà i operatorem stojàcym serii RC 5500 to produkty zapewniajàce wydajnoÊç
oraz komfort operatora. Umo˝liwiajà one bezpiecznà i wydajnà realizacj´ zadaƒ w wàskich przejÊciach,
zat∏oczonych dokach i przyczepach.

Czteroko∏owe wózki na paliwo LPG serii C-5 sà przeznaczone do intensywnych, trudnych Êrodowiskach. 
Dzi´ki podzespo∏om skonstruowanym z myÊlà o wyÊrubowanych wymogach zastosowaƒ przemys∏owych,
wymagajàcych zwi´kszonej wydajnoÊci, seria C-5 jest dost´pna tak˝e w opcji z cz´Êciowà lub pe∏nà kabinà.
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Seria RC 5500
Trzyko∏owy wózek z przeciwwagà 
i operatorem stojàcym

Udêwig: 1500 i 1800 kg
WysokoÊç podnoszenia: 3910 do 7010 mm

Seria FC 5200
Czteroko∏owy wózek z przeciwwagà

Udêwig: 2000, 2500 i 3000 kg
WysokoÊç podnoszenia: 3200 do 7925 mm

Seria SCT 6000
Trzyko∏owy wózek z przeciwwagà

Udêwig: 1300, 1600, 1800 do 2000 kg
WysokoÊç podnoszenia: 2890 do 7495 mm

Seria SCF 6000
Czteroko∏owy wózek z przeciwwagà

Udêwig: 1600, 1800 do 2000 kg
WysokoÊç podnoszenia: 2890 do 7495 mm

Seria C-5
4-ko∏owy wózek na paliwo LPG 
z przeciwwagà i amortyzujàcymi oponami

Udêwig: 2000 i 3000 kg
WysokoÊç podnoszenia: 2920 do 7465 mm

Seria C-5
4-ko∏owy wózek na paliwo LPG 
z przeciwwagà i superelastycznymi oponami

Udêwig: 2000 i 3000 kg
WysokoÊç podnoszenia: 2920 do 7465 mm

Seria C-5
4-ko∏owy wózek na paliwo LPG 
z przeciwwagà i pe∏nà kabinà

Udêwig: 2000 i 3000 kg
WysokoÊç podnoszenia: 2920 do 7465 mm
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Globalne wsparcie firmy Crown

Elementem sk∏adajàcym si´ na wartoÊç firmy Crown jest tak˝e nasze zaanga˝owanie w zapewnianie wysokiej
jakoÊci wsparcia klientom z ca∏ego Êwiata. Firma Crown posiada obiekty projektowe, konstrukcyjne i produkcyjne
na trzech kontynentach, w tym w Europie, a tak˝e ponad 500 punktów sprzeda˝y detalicznej w 84 krajach, 
oferujàcych sprzeda˝, serwis i us∏ugi wynajmu.

 
 

Wydrukowano na papierze z drewna
pochodzàcego z lasów obj´tych
zrównowa˝onà gospodarkà 
i bielonym bez u˝ycia chloru. 

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG
Philipp-Hauck-Str. 12
85622 Feldkirchen, Niemcy
Tel +49(0)89-93002-0
Fax +49(0)89-93002-133
crown.com

Poniewa˝ firma Crown nieustannie doskonali swe produkty,
dane techniczne podlegajà zmianom bez powiadomienia.

Crown, Crown Insite, Quick Pick oraz Work Assist sà znakami
towarowymi firmy Crown Equipment Corporation.
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Wydrukowano w Niemczech

Centrale

Zak∏ady produkcyjne

Punkty sprzeda˝y detalicznej
firmy Crown


