
Modelo NXP 
2,0–3,5 t de capacidade
Pneu pneumático

C-Gx



Produtividade 
Através do Desempenho
A Série C-GX da Crown oferece um desempenho robusto que se destaca em diversas aplicações, sejam 
grandes ou pequenas. Projetada para oferecer durabilidade e confiabilidade, esta série de empilhadeiras de 
combustão interna movidas a GLP fornece produtividade excepcional e inspira confiança ao operador.

Conforto 
Com Confiança
As empilhadeiras da Crown são projetadas para fornecer segurança e 
conforto ao operador, e a Série C-GX não é exceção. Desde a estrutura 
do peso auxiliar e os cilindros de inclinação cuidadosamente dispostos às 
barras de apoio de entrada grande e distância estendida dos pedais, cada 
uma das características da C-GX é feita estrategicamente, com o objetivo de 
ajudar os operadores a manter a produtividade ao aumentar a ergonomia e 
segurança.

Boa visibilidade

 �Design de mastro e grade de proteção do operador de visão clara
 �O painel dianteiro inferior aumenta as linhas de visão para operações de 
movimentação de cargas
 �Espelho panorâmico
 �Luzes de combinação de LED

Você pode confiar na Série C-GX.
Peça à filial ou ao revendedor da Crown da sua região 
por uma demonstração.

Conveniência e conforto 
para operadores

 �Barra de apoio larga
 �Apoio de braço 
dobrável
 �Generoso espaço para 
pernas
 �Coluna de direção 
ajustável
 �Volante compacto com 
manípulo giratório
 �Assento de suspensão 
deluxe opcional com 
cinto de segurança de 
alta visibilidade
 �Sistema de detecção 
do operador
 �LED do cinto de 
segurança

Maior estabilidade  
e durabilidade
O design do peso auxiliar 
na Série C-GX abaixa 
o centro de gravidade 
da empilhadeira para 
melhorar a estabilidade 
e a movimentação de 
cargas pesadas. 

Esta melhoria de 
design também ajuda 
a absorver e suprimir 
resquícios de ruídos 
do motor, ao mesmo 
tempo em que reduz 
a vibração de maneira 
eficiente, melhorando 
assim a durabilidade 
e aumentando a 
longevidade de 
componentes essenciais.



Suporte comprovado 
da Crown
O suporte da Crown começa muito antes da empilhadeira sair da fábrica. 
Nossa abordagem integrada de serviço oferece a melhor experiência de 
usuário aos nossos clientes antes, durante e depois da venda.

Facilidade de manutenção

A Série C-Gx foi 
projetada para facilitar a 
manutenção e a solução 
de problemas para os 
técnicos.

 �Remoção do painel 
lateral sem ferramentas
 �Fácil acesso à caixa de 
derivação de fusíveis 
e relés

Pré-filtro de ar
A pré-purificação de ar  
opcional fornece um nível 
adicional de proteção em 
ambientes difíceis com poeira.

Capô aberto
Abertura larga do capô do 
compartimento do motor, o 
qual permanece preso no 
lugar com um cilindro de 
travamento.

Componentes de fácil 
acesso
Os painéis removíveis sem 
ferramentas permitem 
inspeções rápidas e fácil 
acesso para manutenção.

A Crown está continuamente aprimorando seus produtos, e 
especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Aviso: nem todos os produtos e acessórios estão disponíveis 
nos países em que este material é publicado.
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