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Betere 
ruimtebenutting
De zwaar uitgevoerde stapelaars 
van Crown bieden een 
eenvoudige en kosteneffectieve 
oplossing om ruimte beter te 
benutten en de efficiëntie te 
verhogen. In tegenstelling tot 
meerijtrucks met contragewicht 
kunt u met de zwaar uitgevoerde 
stapelaars van Crown smallere 
gangen gebruiken (minimale 
breedte van 2502 mm). 
Zo kunt u in dezelfde ruimte 
meer goederen stapelen, 
toegang tot de opgeslagen 
producten verbeteren en de 
workflow stroomlijnen.

De elektrische stapelaars van 
Crown zijn efficiënt, hebben 
minder onderhoud nodig, 
verminderen de uitstoot van 
luchtvervuilende stoffen, 
verlagen de brandstofkosten en 
produceren minder motorlawaai.

Meerijtruck met 
contragewicht

Zwaar 
uitgevoerde 
stapelaar

Productiviteit 
die elke dag opnieuw 
meerwaarde biedt
De zwaar uitgevoerde stapelaars van Crown bieden 
efficiënte oplossingen voor het heffen, stapelen, 
verplaatsen en beheren van goederen. Een veelzijdige 
Crown stapelaar kan in kleine ruimtes manoeuvreren en 
palletladingen stapelen om optimaal gebruik te maken 
van de beschikbare ruimte en zo de productiviteit 
binnen uw bedrijf te verbeteren.

Het flexibele, ergonomische ontwerp van de X10®-hendel stelt 
de bestuurder in staat de bedieningselementen aan weerskanten 
van de aandrijfeenheid te bereiken, wat voor beter zicht en betere 
manoeuvreerbaarheid zorgt.

Betere 
ruimtebenutting
De zwaar uitgevoerde stapelaars 
van Crown bieden een 
eenvoudige en kosteneffectieve 
oplossing om ruimte beter te 
benutten en de efficiëntie te 
verhogen. In tegenstelling tot 
meerijtrucks met contragewicht 
kunt u met de zwaar uitgevoerde 
stapelaars van Crown smallere 
gangen gebruiken (minimale 
breedte van 2502 mm). 
Zo kunt u in dezelfde ruimte 
meer goederen stapelen, 
toegang tot de opgeslagen 
producten verbeteren en de 
workflow stroomlijnen.

De elektrische stapelaars van 
Crown zijn efficiënt, hebben 
minder onderhoud nodig, 

De schuin aflopende, 
lage aandrijfeenheid en 
de doorkijkmast bieden 
tijdens het werken met 
pallets uitstekend zicht 
op de vorkpunten.

Ladingen worden 
makkelijker geheven 
en geplaatst dankzij 
uitmuntend zicht op 
de rijpoten van de 
breedspoorstapelaars.

Serie SH 5500 SHR 5500 SHC 5500

Hefvermogen 1800 kg 1100 kg
1350 kg
1600 kg

1100 kg
1350 kg
1800 kg

Hefhoogte 3225-4875 mm 3225-4875 mm 2895-4365 mm

Breedte gangpad 2502-2682 mm 2564-2776 mm 2900-3380 mm

Breedspoorstapelaar Reachstapelaar Stapelaar met 
contragewicht

Bekijk onze zwaar 
uitgevoerde stapelaars 
om te zien welk model 
het meest geschikt is 
voor uw toepassing.

Dankzij de gebruiksvriendelijke bediening kan elke gebruiker 
met onze stapelaars werken (geen specifiek rijbewijs nodig).

Crown biedt een ruime 
keuze aan stapelaar-
modellen, zodat u 
de juiste oplossing 
voor uw operationele 
processen kunt vinden. 
Standaardvoorzieningen 
zoals stuurbekrachtiging 
op alle modellen verbeteren 
de bedienbaarheid, terwijl de 
unieke ontwerpkenmerken, 
de capaciteiten en de 
opties van elk model met 
het oog op specifieke 
toepassingen en uitdagingen 
zijn ontworpen.

Remde-
blokkering

Rem

Rem

De remdeblokkeringsfunctie
op alle stapelaars van 
Crown maakt het mogelijk 
om met de hendel in 
bijna verticale stand te 
werken, zodat die binnen 
de omtrek van de truck 
blijft. Dankzij deze functie 
kan de bestuurder veilig 
naast het voertuig staan 
en de truck toch in krappe 
bochten manoeuvreren.

!



SH 5500-serie
Hefvermogen:
1800 kg

Hefhoogtes:
3225 tot 4875 mm

De SH 5500-serie biedt bestuurders de eenvoud 
die ze nodig hebben. Gebruiksgemak is een 
van de eerste dingen die hen opvalt. Het begint 
met de intuïtieve bedieningselementen van de 
X10®-hendel, die elke functie van de heftruck 
vereenvoudigt. Bestuurders waarderen ook de 
elektronische stuurbekrachtiging, zo precies 
geregeld dat ze ladingen tot wel 1800 kg met 
één hand kunnen verplaatsen. De doorkijkmast 
en het uitstekende zicht op het vorkenbord 
verhogen het gebruiksgemak nog verder. Voor het 
verplaatsen van ladingen tot 1800 kg is er geen 
gebruiksvriendelijkere truck dan de SH 5500-serie.

Breedspoor-
stapelaar

Met de voordelen van manoeuvreer-
baarheid dankzij remdeblokkering, 
een wisselstroommotor en met 
Access 1 2 3®-technologie bestuurde
snelheidsregeling bieden de 
stapelaars van Crown een 
aanzienlijk kleinere draaicirkel 
dan de gebruikelijke meerijtrucks 
met contragewicht.

SHR 5500-serie
Hefvermogen:
1100 kg, 1350 kg, 1600 kg

Hefhoogtes:
3225 tot 4875 mm

De SHR 5500-serie biedt 
talrijke voordelen, zoals 
uitzonderlijke flexibiliteit om 
uitdagingen in zware 
toepassingen het hoofd te 
bieden. Deze serie is een 
efficiënte oplossing voor 
in krappe werkruimtes, 
voor uiteenlopende pallet-
afmetingen en voor ladingen 
die andere trucks misschien 
niet kunnen bereiken.

Reach- 
stapelaar

Bestuurders 
profiteren van:
•  Uitstekend zicht dankzij een 

doorkijkmast met efficiënt 
geplaatste hydraulica 
en hefcilinders

•  Verbeterde lasthantering en 
positionering op hoogte 

•  Vereenvoudigd opladen met 
optionele ingebouwde lader die 
op een stopcontact van 120 
volt kan worden aangesloten

Draaicirkel van de
breedspoorstapelaar

Draaicirkel van truck 
met contragewicht



SHC 5500-serie
Hefvermogen:
1100 kg, 1350 kg, 1800 kg

Hefhoogtes:
2895 tot 4365 mm

De SHC 5500-serie 
bestaat uit stapelaars met 
contragewicht die stabiliteit 
bieden zonder dat er rijpoten 
voor nodig zijn. Deze 
veelzijdige truck is tevens 
verkrijgbaar met optionele 
voorzetstukken, wat hem 
ideaal maakt voor het lossen 
en laden van vrachtwagens, 
werkzaamheden bij 
laadperrons, productopslag, 
blokstapeling en transport 
over korte afstanden.

De SHC 5500-serie biedt 
uitzonderlijk zicht op de 
vorkpunten, wat het hanteren 
van ladingen en het op
de vloer en op hoogte 
plaatsen vergemakkelijkt.

Bezoek crown.com
Bekijk de stapelaars

Er is een compleet assortiment opties en accessoires verkrijgbaar voor de stapelaars van Crown 

om aan de eisen van uw dynamische bedrijf te voldoen en u te helpen uw doelen te bereiken.

VrieshuisbeschermingWork Assist™-accessoires Draadgaasscherm
(plexiglas ook leverbaar)

Veerbelaste zwenkwielen

Geïntegreerde sideshiftAandrijfband(en) LaststeunrekVorkrollen

Niet alle accessoires zijn voor elke stapelaar verkrijgbaar. 
Neem contact op met uw Crown-dealer voor meer informatie.

Geschikt voor V-Force®

lithium-ion 
V-Force® lithium-ion lader InfoLink® voor het beheer van 

trucks en bestuurders
Geïntegreerde lader

Opties en accessoires

Stapelaar 
met contragewicht



Pantone 424
Pantone 370

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

Omdat Crown zijn producten voortdurend verbetert, kunnen de 
specificaties veranderen zonder voorafgaand bericht.

Crown, het Crown-logo, de kleur beige, het Momentum-symbool,  
Access 1 2 3, InfoLink, Integrity Service System, Work Assist,  
V-Force en het ecologic-logo zijn handelsmerken van Crown Equipment 
Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
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