
C-5
รับัน้ำำ��หน้ำกัได้ ้1,800 - 3,000 กก  
ยางรถชนิดินิวิเมติิก IC 



ไปท่ี่� crown.com
ดซูีร่ส่์ ์C-5

ได้ด่�งใจที่กุอยา่ง
ท่ี่�งภายในิและภายนิอก
ซีร่ส่์ ์C-5 ของ Crown นิ่�นิ:

•  มค่วามแขง็แกรง่และความที่นิที่านิซี่�งมาพรอ้มก่บพาวเวอรเ์ที่รนิท่ี่�
แขง็แรง

•  ยกระด่บประส์ทิี่ธิภิาพการที่ำางานิของผูู้้ควบคมุรถด้วยห้้องคนิขบ่
ท่ี่�ออกแบบติามห้ล่กส์รร่ศาส์ติร ์พรอ้มต่ิวเลือกเบาะท่ี่�นิ่�งและท่ี่�วาง
แขนิแบบต่ิาง ๆ

•  เชื�อถือได้ด้วยเครอืขา่ยส์นิบ่ส์นินุิท่ี่�ผู้า่นิการพสิ์จูนิ์

ซีร่ส่์ ์C-5



ความแขง็แกรง่ 
ด้ว้ยพ�วเวอรัเ์ทรัน้ำรัะด้บัอุตส�
หกรัรัมอย�่งแท้จรังิและก�รัทำ�
คว�มเยน็้ำท่�เหน้ำอืชั้ั�น้ำ ซีร่ัส่ ์C-5 
ใหมน่้ำ่�ออกแบบม�เพื�อตอบโจท
ยใ์หถู้กูจุด้

ประส์ทิี่ธิภิาพการที่ำา 
งานิ
ตั�งแต่พื�น้ำท่�สำ�หรับัผูู้ค้วบคมุรัถู
ท่�ออกแบบม�อย�่งด้ ่ไปจน้ำถึูงฟีี
เจอรัร์ัถูยกซีึ�งรับัปรัะกัน้ำเสถู่ยรั
ภ�พท่�ยดื้หยุน่้ำ ซีร่ัส่ ์C-5 คือรัถู
ยกยอด้น้ำยิมสำ�หรับัปรัมิ�ณง�น้ำ
ทั�งหมด้

การส์นิบ่ส์นุินิ
ด้ว้ยก�รัรับัปรัะกัน้ำรัะด้บัแน้ำวห
น้ำ�้ของอุตส�หกรัรัมและอะไหล่
ท่�เชั้ื�อถืูอได้ ้รัวมถึูงบรักิ�รัผู้�่น้ำ
เครัอืข�่ยสน้ำบัสน้ำนุ้ำทั�วโลกของ 
Crown ทำ�ใหส้�ม�รัถูใชั้ง้�น้ำได้้
ต่อเน้ำื�องขึ�น้ำ บำ�รังุรักัษ�น้ำอ้ยลง 
และย�น้ำพ�หน้ำะมอ่�ยุก�รัใชั้ง้�
น้ำท่�ย�วน้ำ�น้ำขึ�น้ำ



เครื�องยนิต์ิเชื�อเพลิง LPG ขนิาด 2.4 ลิติรของ Crown
ส์ว่นิประกอบส์ำาห้รบ่อุติส์าห้กรรมของ Crown จะม
อบประส์ทิี่ธิภิาพการที่ำางานิท่ี่�ราบรื�นิและความที่นิที่านิ 
ที่ำาให้้เครื�องยนิต์ิเชื�อเพลิง LPG ของ Crown  
เปน็ิต่ิวเลือกเห้นืิอกวา่ด่ไซีน์ิแบบรถยนิต์ิของคูแ่ขง่

เครื�องยนิต์ิด่เซีลขนิาด 2.5 ลิติรของ Kohler
เครื�องยนิต์ิด่เซีลระบบจา่ยเชื�อเพลิงแบบฉ่ีดของ Kohler 
ออกแบบติามมาติรฐานิการปล่อยไอเส์ย่ฉีบบ่ล่าส์ดุ โดย
ไมต้่ิองใชข้องเห้ลวส์ำาห้รบ่บำาบด่มลพษิในิท่ี่อไอเส์ย่ 
(DEF) ห้รอืต่ิวกรองเขมา่ไอเส์ย่ (DPF)

เครื�องยนิต์ิท่ี่�ที่นิที่านิระด่บอุติส์าห้กรรม
เครัื�องยน้ำต์และเพล�สง่กำ�ลังพ�วเวอรัช์ั้ฟิีท์ใน้ำซีร่ัส่ ์C-5 ออกแบบม�เพื�อมอบพลังและอ�ยุก�รัใชั้ง้�น้ำรัะด้บัอุตส�หกรัรัม รัุน่้ำ
น้ำวิเมติกมเ่ครัื�องยน้ำต์ใหเ้ลือกหน้ำึ�งแบบจ�กสองแบบ ได้แ้ก่ เครัื�องยน้ำต์เชั้ื�อเพลิง LPG ขน้ำ�ด้ 2.4 ลิตรัซีึ�งพฒัน้ำ�โด้ย Crown 
และเครัื�องยน้ำต์ด้เ่ซีลขน้ำ�ด้ 2.5 ลิตรัซีึ�งพฒัน้ำ�โด้ย Kohler เพื�อ Crown โด้ยเฉพ�ะ 

เครื�องยนิต์ิเชื�อเพลิง LPG 
ขนิาด 2.4 ลิติร

เครื�องยนิต์ิด่เซีลขนิาด 
2.5 ลิติร

■   4 กรัะบอกสบูแบบอิน้ำไลน้ำ์
■  แรังม�้: 44 กิโลวตัต์ @ 2,800 รัอบต่อน้ำ�ท่
■   แรังบดิ้: 169 นิ้ำวตัน้ำเมตรั @ 1,400 รัอบต่อน้ำ�ท่
■   หวักรัะบอกสบูและหมอน้ำบล็อกจ�กเหล็กหล่อ
■   กลไกว�ล์วแบบเฟีอืง
■   ออยล์คลูเลอรัเ์ครัื�องยน้ำต์
■   รัอบก�รัเปล่�ยน้ำน้ำำ��มนั้ำ 1,000 ชั้ั�วโมง
■   ได้ชั้�รัจ์ 70 แอมป์
■   ก�รัปรับัสมด้ลุเครัื�องยน้ำต์
■   ได้ร้ับัก�รัรับัรัองก�รัปล่อยไอเสย่ LPG

■  4 กรัะบอกสบูแบบอิน้ำไลน้ำ ์เทอรัโ์บชั้�รัจ์เจอรัพ์รัอ้มอิน้ำเตอรัค์ลูเลอรั์
■  แรังม�้: 46.2 กิโลวตัต์ @ 2,600 รัอบต่อน้ำ�ท่
■  แรังบดิ้: 280 นิ้ำวตัน้ำเมตรั @ 1,500 รัอบต่อน้ำ�ท่
■  หวักรัะบอกสบูและหมอน้ำบล็อกจ�กเหล็กหล่อ
■  กลไกว�ล์วแบบเฟีอืง
■  ออยล์คลูเลอรัเ์ครัื�องยน้ำต์
■  รัอบก�รัเปล่�ยน้ำน้ำำ��มนั้ำ 1,000 ชั้ั�วโมง
■  ได้ชั้�รัจ์ 100 แอมป์
■  ก�รัปรับัสมด้ลุเครัื�องยน้ำต์
■  ได้ร้ับัก�รัรับัรัองก�รัปล่อยไอเสย่ด้เ่ซีลรัะดั้บ 4 



เพลาและติล่บลกูปืนิท่ี่�มข่นิาดเส์น้ิผู้า่ศูนิยก์ลางให้ญ่ข่่�นิ 
เพล�และตลับลกูปืน้ำขน้ำ�ด้ใหญ่เ่ป็น้ำพเิศษมอบคว�มแขง็แรังและคว�มทน้ำท�น้ำเพื�ออ�ยุก
�รัใชั้ง้�น้ำรัถูยกท่�ย�วน้ำ�น้ำ

ต่ิวเรอืนิเห้ล็กห้ล่อท่ี่�แขง็แรง 
ตัวเรัอืน้ำเก่ยรัแ์ละเพล�จ�กเหล็กหล่ออัน้ำทน้ำท�น้ำท่�ชั้ว่ยปกปอ้งจ�กคว�มรัอ้น้ำและก�รักรัะ
แทก

ซีล่อุณห้ภมูสิ์งู 
ซีล่ไวตัน้ำและโอรังิท่�เหม�ะกับอุณหภมูสิงูยดื้อ�ยุก�รัใชั้ง้�น้ำและปอ้งกัน้ำก�รัรัั�วไหลเพื�อปก
ปอ้งสว่น้ำปรัะกอบรัะด้บัสงูสดุ้

ป๊� มไฮดรอลิกแบบเฟือืง 
ป๊� มรัะบบไฮด้รัอกลิกหลักขบัเคลื�อน้ำด้ว้ยเฟีอืงเปยีก โด้ยเฟีอืงจะสง่น้ำำ��มนั้ำเก่ยรัอ์ย�่งต่อเน้ำื�อ
งเพื�อจะได้ไ้มต้่องม�คอยซีอ่มบำ�รังุและยดื้อ�ยุก�รัใชั้ง้�น้ำของป๊� ม

พาวเวอรเ์ที่รนิ 
ท่ี่�เชื�อถือได้
พ�วเวอรัเ์ทรัน้ำคือหวัใจสำ�คัญ่ของรัถูยกทกุคัน้ำ ไมเ่วน้้ำแมก้รัะทั�งซีร่ัส่ ์C-5 น้ำั�น้ำคือเหตผุู้ลว�่ทำ�ไม Crown จงึผู้สมผู้ส�น้ำสว่น้ำปรัะกอบท่�ทน้ำ
ท�น้ำและแขง็แรังเข�้ด้ว้ยกัน้ำเพื�อสรั�้งพ�วเวอรัเ์ทรัน้ำท่�น้ำ�่เชั้ื�อถืูอท่�สดุ้รัุน่้ำหน้ำึ�งใน้ำอุตส�หกรัรัม 



ห้้องขบ่ 
Crown มตั่วเลือกหอ้งขบัแบบโครังแขง็
และแบบโครังอ่อน้ำท่�ปดิ้อย�่งมดิ้ชั้ดิ้เพื�อรัั
บปรัะกัน้ำคว�มสะด้วกสบ�ยของผูู้ค้วบคุ
มรัถู แมอ้ยูใ่น้ำสภ�วะท่�ทรัหด้ท่�สดุ้

Crown FlexSeat™ 
•  เบ�ะท่�นั้ำ�งกว�้ง ทน้ำท�น้ำ และยดื้หยุน่้ำ 

เพื�อคว�มสบ�ยท่�ม�กกว�่เด้มิ
 •  สว่น้ำปรัะกอบท่�ส�ม�รัถูเปล่�ยน้ำได้ ้

ทำ�ใหซ้ีอ่มบำ�รังุได้ง่้�ยด้�ย
•  รัะบบกัน้ำสะเทือน้ำปรัะจำ�รัุน่้ำด้ดู้ซีบัแรังก

รัะแทกและก�รัสั�น้ำสะเทือน้ำ

เบาะท่ี่�นิ่�งแบบถงุลมรุน่ิพาวเวอรร์ะด่
บพรเ่มย่ม (ต่ิวเลือกเส์รมิ)
•  เบ�ะท่�นั้ำ�งและพน้ำกัพงิแบบใหค้ว�มรัอ้น้ำ
• พน้ำกัพงิท่�สงูขึ�น้ำ

เพื�อประส์ทิี่ธิภิาพการ
ที่ำางานิเปน็ิใจห้ล่ก

พื�นิท่ี่�ส์ำาห้รบ่ผูู้ค้วบคมุรถ 
ผูู้ค้วบคมุรัถูได้ร้ับัปรัะโยชั้น้ำจ์�กพื�น้ำท่�ใน้ำก�รัทำ�ง�น้ำท่�กว�้งขว�งเปน็้ำพเิศษ ทำ�ใหเ้คลื�อน้ำไหว
ได้้สะด้วกยิ�งขึ�น้ำและควบคมุง่�ยไมเ่กิน้ำเอื�อมมอื

การเบรก 
แปน้้ำขน้ำ�ด้กว�้งชั้ว่ยใหผูู้้ค้วบคมุรัถูส�ม�รัถูเบรักได้้อย�่งง่�ยด้�ยจ�กหล�ยตำ�แหน้ำง่ก�
รัว�งเท้� ซีึ�งชั้ว่ยลด้อ�ก�รัเมื�อยล้�รัะหว�่งก�รัทำ�ง�น้ำ เมื�อติด้ตั�งรัะบบเบรักไฮด้รัอลิกของ 
Crown ก�รัเบรักจะอ�ศัยแรังใน้ำก�รัเหยย่บแปน้้ำเบรักน้ำอ้ยลงถึูง 53 เปอรัเ์ซีน็้ำต์ อ่กทั�งยงัม่
เบรักมอืไฟีฟี�้แบบกด้ครัั�งเด่้ยว

ท่ี่ศนิวสิ์ย่ 
ตุม้ถู่วงน้ำำ��หน้ำกัอยูต่ำ�� ท่�น้ำั �งอยูส่งู ตำ�แหน่้ำงของผูู้ค้วบคมุรัถูอยูด้่้�น้ำหน้ำ�้ เส�คำ��แบบเอ่ยง 
และก�รัออกแบบเส�แบบเปิด้โล่งมอบทัศน้ำวสิยัอัน้ำยอด้เย่�ยมเพื�อมุมมองด้�้น้ำบน้ำ ด้�้น้ำล่�ง 
และด้�้น้ำข�้งท่�ด้ย่ิ�งขึ�น้ำ 

Crown มป่รัะวติัย�วน้ำ�น้ำใน้ำด้้�น้ำก�รัพฒัน้ำ�รัถูยกและสภ�พ
แวด้ล้อมของผูู้ค้วบคมุรัถูเพื�อคว�มปลอด้ภัยและปรัมิ�ณง�น้ำ 
โด้ยใน้ำซีร่ัส่ ์C-5 รัุน่้ำใหมน่้ำ่�ก็ได้ม้อ่อกแบบท�งด้้�น้ำวศิวกรัรัมเพื�อเ
พิ�มคว�มสะด้วกสบ�ยและก�รัควบคมุใหม้�กขึ�น้ำ 

เบาะท่ี่�นิ่�งก่นิส์ะเทืี่อนิแบบเต็ิมรูปแบบ (ต่ิวเลือกเส์รมิ)
•  พน้ำกัพงิท่�ปรับัได้แ้ละสว่น้ำรัองรับัเอว
• ส�ม�รัถูปรับัได้ต้�มน้ำำ��หน้ำกัของผูู้ค้วบคมุรัถู
•  ขยบัหน้ำ�้/หลังได้้



ควบคมุที่กุส์ิ�ง

มวลท่ี่�มากข่�นิ 
มวลท่�ม�กขึ�น้ำน้ำั�น้ำหม�ยถึูงคว�มแขง็แรังและคว
�มมั�น้ำใจท่�เพิ�มขึ�น้ำ Crown เสรัมิเหล็กเพิ�มใน้ำจุด้
สำ�คัญ่ท่�สดุ้เพื�อทำ�ใหซ้ีร่ัส่ ์C-5 แขง็แกรัง่และ
มเ่สถู่ยรัภ�พม�กกว�่เด้มิ

การเบรกและระบบบง่ค่บเล่�ยวขณะเครื�อง
ยนิต์ิด่บ
รัถูยกใน้ำซีร่ัส่ ์C-5 จะยงัคงเบรักและบงัคับเล่�
ยวได้ห้�กเครัื�องยน้ำต์ด้บัโด้ยไมค่�ด้คิด้

ระบบควบคมุบนิพื�นิลาด
ฟีเีจอรัค์วบคมุบน้ำพื�น้ำล�ด้ของ Crown ชั้ว่ยให้
รัถูยกอยูกั่บท่�ใน้ำขณะทำ�ง�น้ำบน้ำพื�น้ำล�ด้ โด้ย
ไมจ่ำ�เป็น้ำต้องเหยย่บแปน้้ำเบรักอย�่งต่อเน้ำื�อง

อินิเติอรล็์อคการเอ่ยงและการควบคมุคว
ามเรว็ 
เทคโน้ำโลย ่Crown Access 1 2 3™ 
จะควบคมุองศ�ก�รัเอ่ยง รัะยะ และคว�มเรัว็
ก�รัเคลื�อน้ำท่�ของซีร่ัส่ ์C-5 อย�่งต่อเน้ำื�อง เพื�อ
กำ�หน้ำด้คว�มเรัว็สงูสดุ้ท่�ยอมรับัได้้และชั้ว่ยล
ด้โอก�สก�รัหง�ยท้อง

เส์ถ่ยรภาพคานิเส์ารูปต่ิวไอ 
เส�ของซีร่ัส่ ์C-5 มป่รัะสทิธิภิ�พท่�เห
น้ำอืใครัเมื�อวดั้จ�กคว�มแขง็แรังทั�งส�
มด้�้น้ำ ได้้แก่ คว�มมั�น้ำคงต�มแน้ำวย�ว 
คว�มมั�น้ำคงต�มแน้ำวข�้ง 
และคว�มต้�น้ำท�น้ำแรังบดิ้ ก�รัจดั้ก�รัสิ�งบ
รัรัทกุท่�มน่้ำำ��หน้ำกัม�ก ๆ เมื�อยกสงูก็ไมเ่ปน็้ำ
ป๊ญ่ห�ต่อโครังสรั�้งเส�รัปูตัวไอ โด้ยโครัง
สรั�้งเส�แบบน้ำ่�ชั้ว่ยใหท้ำ�ง�น้ำท่�ต้องยกสงู ๆ 
ได้้อย�่งไมต้่องกังวล ทำ�ใหผูู้้ค้วบคมุรัถูมค่ว�ม
มั�น้ำใจและปรัะสทิธิภิ�พท่�ม�กกว�่เด้มิ

ฟืเีจอร ์Intrinsic Stability

Crown ใชั้ค้ว�มเชั้่�ยวชั้�ญ่ท่�สั�งสมม�หล�ยทศวรัรัษเพื�อมอบเสถู่ยรัภ�พ
ท่�คงท่�และยดื้หยุน่้ำใหกั้บซีร่ัส่ ์C-5 รัะบบ Intrinsic Stability SystemTM 
ของ Crown ผู้สมผู้ส�น้ำรัะบบวศิวกรัรัม ก�รัผู้ลิต และเทคโน้ำโลยเ่ข�้
ด้ว้ยกัน้ำเพื�อเสรัมิคว�มปลอด้ภัยและปรัะสทิธิภิ�พ 

ติิดติามเชื�อเพลิงอยา่งแมน่ิยำาด้วย eSmart™

•  เทคโน้ำโลยท่่�ได้ร้ับัก�รัจด้สทิธิบิตัรัน้ำ่�ทำ�หน้ำ�้ท่�ต
รัวจสอบแรังด้นั้ำและอุณหภมูขิองเชั้ื�อเพลิง

•  แสด้งก�รัใชั้เ้ชั้ื�อเพลิงโด้ยเฉล่�ยและทั�งหมด้โด้
ยทัน้ำท่

• ปรัะหยดั้น้ำำ��มนั้ำรัะด้บัต้น้ำ ๆ ใน้ำอุตส�หกรัรัม

ท่ี่�วางแขนิ D4 ของ Crown (ต่ิวเลือกเส์รมิ)
•  จดั้แน้ำวแขน้ำของผูู้ค้วบคมุรัถูเข�้กับคัน้ำโยกแ

บบแมน้ำน้ำวลเพื�อก�รัปฏิิบติัง�น้ำท่�ง่�ยด้�ยตลอ
ด้ทั�งวนั้ำ 

• ส�ม�รัถูปรับัคว�มสงูและขยบัหน้ำ�้/หลังได้้

•  แผู้น่้ำรัองแขน้ำท่�ส�ม�รัถูเปล่�ยน้ำได้้
•  ก�รัปรับัแต่งด้ว้ยมอืเด้ย่วพรัอ้มสญั่ลักษณ์

รัะบุตำ�แหน้ำง่



ใน้ำหมอ้น้ำำ��แบบรัถูยน้ำต์ น้ำำ��มนั้ำเก่
ยรัไ์มไ่ด้้ไหลเวย่น้ำผู้�่น้ำหมอ้น้ำำ�� 
แต่ไหลผู้�่น้ำถัูงรัองด้้�น้ำข�้ง 

เมื�อไมม่ก่�รัไหลเวย่น้ำของอ�ก�ศ 
อุณหภมูขิองเครัื�องยน้ำต์ท่�เพิ�มขึ�
น้ำจะสง่ผู้ลต่อน้ำำ��มนั้ำเก่ยรั ์ทำ�ใหอุ้
ณหภมูขิองพ�วเวอรัเ์ทรัน้ำโด้ยรัว
มสงูขึ�น้ำอย�่งเป็น้ำอัน้ำตรั�ย โด้ยเฉ
พ�ะอย�่งยิ�งกับก�รัใชั้ง้�น้ำท่�มร่ัอ
บก�รัทำ�ง�น้ำสงู

ปญ๊่ห้าเรื�องความรอ้นิ 
แก้ได้ด้วยโซีลชูน่ิการที่ำาความเยน็ิ
คว�มรัอ้น้ำท่�สงูเกิน้ำไปคือหน้ำึ�งใน้ำอุปสรัรัคใหญ่่ต่อก�รัมอ่�ยุก�รัใชั้ง้�น้ำพ�วเวอรัเ์ทรัน้ำท่�ย�วน้ำ�น้ำ ก�รัทำ�คว�มเยน็้ำท่�ไมเ่พย่งพออ�จ
ทำ�ใหป้รัะสทิธิภิ�พก�รัทำ�ง�น้ำลด้ลง สรั�้งคว�มเสย่ห�ยต่อสว่น้ำปรัะกอบ หรัอืแมก้รัะทั�งทำ�ใหเ้ครัื�องยน้ำต์หรัอืเก่ยรัทั์�งหมด้ล้มเหลว
ได้ ้นั้ำ�น้ำคือเหตผุู้ลว�่ทำ�ไม Crown จงึพฒัน้ำ�รัะบบใหมซ่ีึ�งทำ�คว�มเยน็้ำได้ด้้ย่ิ�งขึ�น้ำ รัวมทั�งเพิ�มปรัะสทิธิภิ�พก�รัทำ�ง�น้ำของรัถูยกและ
ยดื้อ�ยุก�รัใชั้ง้�น้ำของพ�วเวอรัเ์ทรัน้ำอ่กด้ว้ย

แค่ปานิกลางยง่ 
ไมพ่อ

รัะบบทำ�คว�มเยน็้ำม�ตรัฐ�น้ำของ 
Crown ใชั้ห้มอ้น้ำำ��คว�มจุสงูแบ
บแยกพรัอ้มก�รัไหลเวย่น้ำอ�ก�
ศโด้ยเฉพ�ะ เพื�อลด้อุณหภมูขิอ
งทั�งเครัื�องยน้ำต์และเก่ยรั ์ซีึ�งคว�
มจุสงูน้ำ่�ได้้จ�กถัูงรัองด้้�น้ำข�้งท่�
มข่น้ำ�ด้ใหญ่่ซีึ�งจุปรัมิ�ณของเห
ลวได้ม้�กขึ�น้ำ

สิ�งน้ำ่�จะปกปอ้งอ�ยุก�รัใชั้ง้�น้ำข
องพ�วเวอรัเ์ทรัน้ำใหย้�วน้ำ�น้ำ

3 ป ี
รบ่ประก่นิห้มอ้นิำ�า

ออยล์คลูเลอร์

แกนิห้มอ้นิำ�า 
•  ใบพดั้รัะด้บัอุตส�หกรัรัมท่�ทน้ำท�น้ำจะ

ลด้ก�รัอุด้ตัน้ำและคว�มเสย่ห�ย ชั้ว่ยเ
พิ�มก�รัไหลเวย่น้ำของอ�ก�ศและปรัะสิ
ทธิภิ�พ

•  ชั้อ่งว�่งพเิศษรัะหว�่งใบพดั้ชั้ว่ยลด้ก�รั
ก่อตัวของเศษวสัดุ้

•  หมอ้น้ำำ��เก่ยรัแ์ยกใหก้�รัไหลเวย่น้ำของอ
�ก�ศโด้ยเฉพ�ะและก�รัรัะบ�ยคว�มรั้
อน้ำท่�ด้ข่ึ�น้ำ

•  ของเหลวจะมอุ่ณหภมูลิด้ลง สง่ผู้ลใหอ้
�ยุก�รัใชั้ง้�น้ำของพ�วเวอรัเ์ทรัน้ำเพิ�มขึ�น้ำ

ที่ำาความเยน็ิเปน็ิส์ 
องเท่ี่า

ห้มอ้นิำ�าเก่ยร์

ห้มอ้นิำ�าเครื�อง 
ยนิต์ิ

ห้มอ้นิำ�าเครื�องยนิต์ิ

แกนิห้มอ้นิำ�าของคูแ่ขง่ 
•  ก�รัไหลเวย่น้ำของอ�ก�ศจะลด้ลงเน้ำื�องจ�ก

ใบพดั้ขน้ำ�ด้เล็กน้ำั�น้ำอุด้ตัน้ำหรัอืเสย่ห�ยได้ง่้
�ย สง่ผู้ลใหป้รัะสทิธิภิ�พลด้ลง

•  อุณหภมูขิองของเหลวจะเพิ�มขึ�น้ำ สง่ผู้ลให้
อ�ยุก�รัใชั้ง้�น้ำของพ�วเวอรัเ์ทรัน้ำลด้ลง 

•  ออยล์คลูเลอรัแ์บบเชั้งิรับัไมท่ำ�ใหอ้�ก�ศไ
หลเวย่น้ำและมป่รัะสทิธิภิ�พใน้ำก�รัทำ�คว�
มเยน็้ำท่�ด้อ้ยกว�่

•  ใชั้ห้มอ้น้ำำ��แบบรัถูยน้ำต์เพื�อใหไ้ด้ร้ั�ค�ท่�ตำ��

ระบบระบายความรอ้นิของ Crown 

ห้มอ้นิำ�าของคูแ่ขง่

7°C
การลดอุณห้ภมูสิ์ามารถเพิ�มอายุการใช้
งานิของเก่ยรอ์ยา่งมาก 



On-Demand Cooling™

ต่ิวเลือกท่ี่�แขง็แรงส์ำาห้รบ่การใชง้านิท่ี่ามกลางเศษวส่์ดจุำานิวนิมากและความรอ้นิส์งู

สำ�หรับักระแส์ลมระบายความรอ้นิ 
คว�มเรัว็พดั้ลมจะเปล่�ยน้ำโด้ยอัตโน้ำมติั
เพื�อใหจ้ดั้ก�รัอุณหภมูขิองเครัื�องยน้ำต์
และเก่ยรัไ์ด้ด้้ข่ึ�น้ำ พดั้ลมส�ม�รัถูทำ�ง�
น้ำท่�รัอบเด้นิ้ำเบ�ได้เ้รัว็กว�่พดั้ลมท่�ขบัเค
ลื�อน้ำด้ว้ยเครัื�องยน้ำต์ถึูง 30 เปอรัเ์ซีน็้ำต์ 
ทำ�ใหส้�ม�รัถูทำ�คว�มเยน็้ำได้ม้�กขึ�น้ำ

ด้้วยกระแส์ลมกำาจด่เศษวส่์ด ุพดั้ลมจะหมุน้ำไปใน้ำทิศท�งตรั
งกัน้ำข�้มโด้ยอัตโน้ำมติัเพื�อกำ�จดั้เศษวสัด้อุอกจ�กหมอ้น้ำำ��

รัะบบ On-Demand Cooling (ODC) ของ Crown 
ผู้สมผู้ส�น้ำหมอ้น้ำำ��คูม่�ตรัฐ�น้ำของ Crown 
(ด้ดู้�้น้ำซี�้ย) เข�้กับพดั้ลมขบัเคลื�อน้ำด้ว้ยไฮด้รัอลิก
ท่�ทำ�ง�น้ำได้อ้ย�่งอิสรัะ เพื�อก�รัรัะบ�ยคว�มรัอ้น้ำแ
ละก�รักำ�จดั้เศษวสัด้ไุด้อ้ย�่งด้ท่่�สดุ้

ออยล์คลูเลอร์

ห้มอ้นิำ�าเก่ยร์



ความนิา่เชื�อถือ 
ท่ี่�คณุไวว้างใจได้
เรั�มอบคว�มมั�น้ำใจอย�่งไมม่ใ่ครัเหมอืน้ำ ตั�งแต่ก�รัออกแบบสว่น้ำปรัะกอบแต่ละสว่น้ำท่�สง่ผู้ลต่อปรัะสทิธิภิ�พโด้ยรัวมและอ�ยุก�รัใชั้ง้�
น้ำของรัถูยก ไปจน้ำถึูงเครัอืข�่ยของชั้�่งเทคนิ้ำคท่�ได้ร้ับัก�รัฝึึกอบรัมจ�กโรังง�น้ำซีึ�งตั�งอยูทั่�วโลก
พจิ�รัณ�ถึูงคว�มทน้ำท�น้ำของรัะบบเบรักไฮด้รัอลิกจ�ก Crown และก�รัรับัปรัะกัน้ำน้ำ�น้ำส�มป ี6,000 ชั้ั�วโมง รัะด้บัชั้ั�น้ำน้ำำ�ของอุตส�หก
รัรัมท่�มใ่หกั้บชั้ิ�น้ำสว่น้ำรัถูยกท่�สำ�คัญ่ ๆ จำ�น้ำวน้ำม�ก

3 ป ี
รบ่ประก่นิ 6,000 ช่�วโมง

93%

90%

3X

เบรกไฮดรอลิกจาก Crown รบ่ประก่นิความที่นิที่านิ
ลกูค้�ส�ม�รัถูมั�น้ำใจได้เ้ลยว�่รัถูยกของ Crown น้ำั�น้ำพรัอ้มใชั้ง้�น้ำและมอบปรัะสทิธิภิ�พ
ก�รัทำ�ง�น้ำท่�เชั้ื�อถืูอได้ ้อ่กทั�งยงัมต้่น้ำทนุ้ำใน้ำก�รัเปน็้ำเจ�้ของตำ��ตลอด้อ�ยุก�รัใชั้ง้�น้ำท่�ย�ว
น้ำ�น้ำและมป่รัะสทิธิผิู้ล

ป๊� มนิำ�า ชิ�นิส์ว่นิประ 
กอบเครื�องยนิต์ิ

ส์ติารท์ี่เติอร์ไดชารจ์ เบรกไฮดรอลิกชุดเพลาส์ ่
งกำาล่ง

ห้มอ้นิำ�า

โมดลูควบคมุ

อายุการใชง้านิท่ี่�ยาวนิานิข่�นิ

เบรักแบบปรับัได้เ้องมอ่�ยุก�รัใชั้ง้�น้ำย�วน้ำ�น้ำกว�่เ
บรักทั�วไปม�กถึูง 10,000 ชั้ั�วโมง

จ�น้ำเบรักเสย่ด้ท�น้ำแบบเต็มวงของ Crown 
มข่น้ำ�ด้ใหญ่ก่ว�่ด้รัมัเบรักทั�วไปถึูง 90 เปอรัเ์ซีน็้ำต์ 
จงึเป็น้ำหน้ำึ�งใน้ำเบรักท่�ทน้ำท�น้ำและใชั้ง้�น้ำได้น้้ำ�น้ำท่�สุ
ด้ใน้ำท้องตล�ด้

ผู้า้เบรกขนิาดให้ญ่ข่่�นิ

ซีอ่มบำารุงนิอ้ยลง

เบรักไฮด้รัอลิกจ�ก Crown น้ำั�น้ำถูกูหุม้อย�่งมดิ้ชั้ิ
ด้เกือบทั�งหมด้ ชั้ว่ยปอ้งกัน้ำสิ�งสกปรักและเศษวสัด้ ุ
รัวมถึูงลด้คว�มจำ�เปน็้ำใน้ำก�รัซีอ่มบำ�รังุอย�่งเห็
น้ำผู้ล

รัะบบเบรักไฮด้รัอลิกจ�ก Crown 
เปน็้ำรัะบบเบรักม�ตรัฐ�น้ำของรัถูยก
น้ำวิเมติกซีร่ัส่ ์C-5 ทั�งหมด้ มค่ว�ม
ทน้ำท�น้ำเป็น้ำพเิศษและขอ้ได้เ้ปรัย่บ
ใน้ำก�รัปฏิิบติัง�น้ำซีึ�งทำ�ใหแ้ทบไม่
ต้องมก่�รัซีอ่มบำ�รังุเบรัก

โครงรถ

พาวเวอรเ์ที่รนิ



ไปท่ี่� crown.com
ดซูีร่ส่์ ์C-5

ใชซ้ีร่ส่์ ์C-5 ให้้เกิดประโยชน์ิ 
ติด้ต่อส�ข� Crown ใน้ำพื�น้ำท่�ของคณุเพื�อชั้มก�รัส�ธิติ

Crown ใหก้�รัสน้ำบัสนุ้ำน้ำตั�งแต่ก่อน้ำท่�รัถูยกคัน้ำน้ำ่�จะออกจ�กโรังง�น้ำ วธิิก่�รัใหบ้รักิ�รัแบบบูรัณ�ก�รัของเรั�มอบปรัะสบก�รัณท่์�ด้่
ท่�สดุ้แก่ลกูค้�ของเรั�ทั�งก่อน้ำ รัะหว�่ง และหลังก�รัข�ย

เครอืขา่ยส์นิบ่ส์นินุิท่ี่�ผู้า่นิการพสิ์จูนิจ์าก 
Crown

ความปลอดภ่ยและการฝกึอบรม
โปรัแกรัมก�รัฝึึกอบรัมของเรั�ครัอบคลมุตั�งแต่รัะด้บัผูู้ค้วบคมุรัถู หวัหน้ำ�้ง�น้ำ ชั้�่งเทคน้ำคิ ตลอด้จน้ำถึูงบุคล�กรัเดิ้น้ำเท้� ซีึ�งจะส�ม�รัถูชั้่
วยสนั้ำบสน้ำนุ้ำคว�มพย�ย�มใน้ำก�รัสรั�้งสภ�พแวด้ล้อมก�รัทำ�ง�น้ำท่�ปลอด้ภัยและมป่รัะสทิธิผิู้ล DP TrainSafe™ โปรัแกรัมก�รัฝึึกอบรั
มผูู้ฝึ้ึกท่�ใหบ้รักิ�รัใน้ำพื�น้ำท่�ของเรั�ส�ม�รัถูจดั้ห�อุปกรัณ์ใน้ำก�รัฝึึกอบรัมผูู้ค้วบคมุรัถูใหมอ่ย�่งมป่รัะสทิธิภิ�พโด้ยใชั้ท้รัพัย�กรัของคณุ
เองใหแ้ก่องค์กรัของคณุ ท่�ศูน้ำยก์�รัฝึึกอบรัมต�มภมูภิ�ค ก�รัฝึึกอบรัมชั้�่งเทคน้ำคิบรักิ�รั DP ของ Crown ลำ��หน้ำ�้กว�่ก�รัฝึึกอบรัมหลั
กสตูรัใน้ำหอ้งเรัย่น้ำทั�วไป โด้ยอน้ำญุ่�ตใหผูู้้เ้ข�้รัว่มได้้ทำ�ง�น้ำกับรัถูยกโด้ยมค่รัฝึูึกคอยแน้ำะน้ำำ�

อะไห้ล่และบรกิารแบบบูรณาการ
ก�รัซีอ่มบำ�รังุและก�รัซีอ่มแซีมรัถูยกของ Crown ชั้ว่ยใหอุ้ปกรัณ์ของคณุใชั้ง้�น้ำได้้ต่อไป ไมว่�่จะใชั้ย้่�หอ้อะไรัก็ต�ม รัะบบ Integrity 

Service System ของเรั�น้ำำ�เสน้ำอแผู้น้ำก�รัใหบ้รักิ�รัท่�หล�กหล�ยเพื�อตอบโจทยค์ว�มต้องก�รัของคณุใน้ำวธิิท่่�มป่รัะสทิธิภิ�พและคุม้ค่�
ม�กท่�สดุ้ ทั�งใน้ำด้�้น้ำเวล�และวสัด้อุุปกรัณต์ลอด้จน้ำถึูงก�รับำ�รังุรักัษ�แบบสมบูรัณ ์เรั�มร่ัถูตูซ้ีอ่มบำ�รังุรัะบบ GPS เตรัย่มพรัอ้มเพื�อใหแ้
น้ำใ่จว�่ชั้�่งซีอ่มบำ�รังุของคณุจะม�ถึูงพรัอ้มกับอะไหล่ท่�ถูกูต้องอย�่งตรังเวล�

ระบบบรหิ้ารจด่การกลุม่ยานิพาห้นิะ
ผูู้ค้วบคมุรัถู InfoLink™ และรัะบบจดั้ก�รักลุม่พ�หน้ำะมอบพลังคว�มแมน่้ำยำ�ใน้ำก�รัวดั้ผู้ลท�งธุิรักิจต�มต้องก�รัม�ไวท่้�ปล�ยน้ำิ�วของคณุ 

เมื�อมข่อ้มูลม�กพอท่�จะตัด้สนิ้ำใจได้อ้ย�่งมั�น้ำใจ องค์กรัของคณุจะส�ม�รัถูได้้รับัผู้ลลัพธิท่์�ด่้ขึ�น้ำใน้ำด้้�น้ำคว�มปลอด้ภัยและก�รัปฏิิบติัต�ม
ขอ้กำ�หน้ำด้ ผู้ลิตภ�พสงูขึ�น้ำ ต้น้ำทนุ้ำลด้ลง และก�รัปฏิิบติัง�น้ำท่�มป่รัะสทิธิภิ�พสงูสดุ้ บรักิ�รัขอ้มูล InfoLink ส�ม�รัถูชั้ว่ยสรั�้งรั�กฐ�น้ำท่�แ
ขง็แรังเพื�อชั้ว่ยใหค้ณุบรัรัลเุป�้หม�ย รัวมถึูงก�รัผู้ส�น้ำขอ้มูลและบรักิ�รัใหค้ำ�ปรักึษ�อื�น้ำ ๆ เพื�อส�น้ำต่อธุิรักิจของคณุ



Crown Equipment Corporation

น้ำิวเบรัเมน้ำ รัฐัโอไฮโอ 45869 
สหรัฐัอเมรักิ�
โที่ร  419-629-2311
โที่รส์าร 419-629-3796
crown.com
ขอ้มูลจำ�เพ�ะอ�จเปล่�ยน้ำแปลงได้้โด้ยไมต้่องแจง้ใหท้รั�บล่
วงหน้ำ้�เน้ำื�องจ�ก Crown มก่�รัปรับัปรัุงผู้ลิตภัณฑ์์อยูต่ลอด้เวล�

หม�ยเหต:ุ สนิ้ำค้�และคณุสมบติัของสนิ้ำค้�บ�งชั้ิ�น้ำอ�จไมพ่รัอ้มใ
ชั้ง้�น้ำใน้ำบ�งปรัะเทศท่�มก่�รัเผู้ยแพรัเ่อกส�รัชั้ิ�น้ำน้ำ่� 

Crown, ตรั�สญั่ลักษณ์ Crown, สน่้ำำ��ต�ลอ่อน้ำ, เครัื�องหม�ย 
Momentum, Access 1 2 3, InfoLink, รัะบบ Integrity Service 
System, รัะบบ Integrity Service and Parts System, InfoPoint, 
รัะบบ Intrinsic Stability System, ท่�น้ำั �ง FlexSeat, WorkAssist 
และตรั�สญั่ลักษณ ์ecologic น้ำั�น้ำเปน็้ำเครัื�องหม�ยก�รัค้�ของ 
Crown Equipment Corporation ใน้ำสหรัฐัฯ และปรัะเทศอื�น้ำ ๆ

สงวน้ำลิขสทิธิิ� 2019 Crown Equipment Corporation
SF20176-038 11-19
ต่พมิพใ์น้ำสหรัฐัอเมรักิ�

Pantone 424
Pantone 370


