
APLICAÇÃO
Fundada em 1958 como uma pequena oficina de ferramentaria e moldes, a G&H 
Diversified Manufacturing cresceu e se transformou em um líder de contatos 
de fabricação, fornecendo soluções em montagens e componentes projetados 
para uma enorme variedade de setores. Com sede em Houston, Texas, a G&H 
tem nove fábricas e mais de 18 mil metros quadrados de espaço fabril, onde 
fornece serviços de usinagem de precisão, fabricação, corte a laser, soldagem, 
revestimento, pintura e outros serviços para seus clientes. 

DESAFIO
A G&H funciona 24 horas por dia, sete dias por semana e praticamente o ano 
todo, movimentando suprimentos e produtos acabados para dentro e para 
fora de suas instalações, bem como internamente. Antes, a empresa possuía 
ou alugava várias empilhadeiras diferentes e executava toda a manutenção 
internamente. Conforme a empresa foi crescendo, a gerência decidiu padronizar 
sua frota e terceirizar a inspeção e a manutenção periódicas, atividades 
demoradas e, às vezes, caras. Encontrar uma empilhadeira confiável e durável, 
capaz de suportar as exigências das aplicações da empresa, dentro e fora de 
suas instalações, era crucial para uma transição eficaz e sucesso a longo prazo.

SOLUÇÃO
A G&H optou por uma frota de 11 empilhadeiras Crown da Série C-5 para 
atender às rigorosas exigências de suas operações de manufatura. Os 
operadores estão satisfeitos com a agilidade, a qualidade e a segurança 
da Série C-5, assim como com a facilidade do treinamento e da operação 
proporcionados pelo o uso do mesmo modelo de empilhadeira em toda a 
empresa. O plano de treinamento completo é fornecido pelos técnicos bem 
treinados e rápidos da Crown para garantir que todas as empilhadeiras sejam 
inspecionadas e mantidas regularmente de modo que possam operar nos 
melhores níveis possíveis por toda a sua vida útil. A combinação de uma 
frota de empilhadeiras confiáveis e uma manutenção completa permite que 
os funcionários da G&H se concentrem em suas atividades principais e na 
necessidade dos clientes com tranquilidade, sabendo que as empilhadeiras 
Crown estarão prontas para funcionar sempre que necessário.

RESULTADO

 � A confiabilidade e a durabilidade das 
empilhadeiras Crown da Série C-5 reduziram 
os tempos de máquina parada e eliminaram as 
despesas com reparos inesperados.

 � O plano completo de manutenção proporciona 
custos previsíveis de manutenção por toda a 
vida útil da empilhadeira e elimina os aluguéis 
de última hora, evitando tempos de máquina 
parada.

 � Uma frota permanente e confiável de empilhadeiras aumentou a confiança 
e a segurança do operador com os controles simples da empilhadeira, os 
recursos do produto e os procedimentos de operação durante toda  
a operação. 
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“Minha experiência com a Crown 
tem sido excelente. Você consegue 
muito mais produtividade, um 
incentivo melhor, mais segurança e 
um ambiente muito melhor para se 
trabalhar”.

Danny Kash  
Diretor da cadeia de suprimentos  
G&H Diversified Manufacturing, 
Houston, Texas
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Saiba mais!  

Entre em contato com seu 
revendedor local Crown  
visite o site crown.com. 
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