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Foto: EU WT3000-105 (compositie van WT, DT, ET)
Grafisch garantievignet vergelijkbaar met C-5 garantievignet: Levenslange garantie

LEVENSLANGE
GARANTIE
ZIJSTEUNEN

U betaalt nooit meer
voor vervanging van
een zĳsteun
Ontworpen voor extreem langdurig gebruik. De uitklapbare
zĳsteunen van Crown zĳn de sterkste op de markt. Gegarandeerd.

Ontworpen voor de
realiteit
Niet elk uitklapbaar platform met zijsteunen is identiek. Vaak worden lichtgewicht buizen en kunststof montageclips gebruikt. Die verbuigen of breken
snel en kosten bij reparatie al gauw meer dan € 500,-.
Vergelijk dat eens met het ontwerp van Crown. Stalen buizen met versterkte
buitenwand. Extra robuust gemaakte metalen C-klemmen. Zijsteunen die
naar boven en beneden draaien, niet naar de operator toe. Goed zichtbaar in
de veilige signaalkleur oranje.

Crown weet alles over het intensieve werk bij het laden en lossen,
transport of voorraadbeheer. Bij botsingen van vorkheftrucks met
een uitklapbaar platform worden de zijsteunen vaak beschadigd,
soms zelfs met onherstelbare schade.
Wie een bedrijvige werkruimte binnenloopt, herkent het probleem
in een oogopslag: verbogen, kapotte, slecht functionerende of
ontbrekende zijsteunen zijn heel gewoon.
Tenzĳ u met Crown werkt.

LEVENSLANGE
GARANTIE
ZIJSTEUNEN

Wij zijn zó overtuigd van de kracht en duurzaamheid van onze uitklapbare zijsteunen dat wij
er garantie op geven voor de hele levenscyclus van het voertuig*.

Kunt u het niet
meer horen dat
schade niet gedekt
is door de garantie?

Kracht en duurzaamheid om ook
de realiteit te
overleven.

Met Crown behoren
extra kosten
door beschadigde
zĳsteunen tot het
verleden.

*Inclusief onderdelen en arbeidsloon voor
reparatie of vervanging van zijsteunen en
montageklemmen voor de oorspronkelijke
eigenaar. Stootkussens (aan slijtage onderhevig) niet inbegrepen.

Gegarandeerd.
Zĳsteunen voor intensief gebruik: voorzien
van stalen buizen met een diameter van
50 mm en een robuust bevestigingssysteem
met C-klemmen.

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG
Philipp-Hauck-Str. 12
85622 Feldkirchen, Duitsland
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crown.com
Omdat Crown zijn producten voortdurend verbetert, kunnen de
specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Crown, de specifieke kleur beige, het Momentum-symbool en het
ecologic-logo zijn handelsmerken van Crown Equipment Corporation
in the VS en overige landen.
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Gedrukt op elementair chloorvrij papier
van hout uit duurzaam beheerde bossen.
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