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APLICAÇÃO
A California Community News oferece uma gama de serviços de impressão, 
inserção, embalagem e distribuição para vários jornais e empresas de mídia, entre 
elas o Los Angeles Times Media Group. Em suas movimentadas instalações de 
30.194 metros quadrados em Irwindale, CA, milhões de encartes e papéis são 
impressos e embalados a cada ano. O sucesso de toda a operação depende de 
um sistema eficiente de manuseio de materiais que inclui o transporte de produtos, 
armazenamento em depósito e manutenção de processos em execução sem 
problemas no chão de fábrica.

DESAFIO
Com um cronograma concorrido, tendo atividades e produção praticamente 
constantes, a California Community News precisa contar com empilhadeiras 
robustas e confiáveis para atender às demandas da produção, e suficientemente 
ágeis para deslocarem-se pela movimentada instalação com rapidez e segurança, 
além de poderem ser usadas para uma infinidade de tarefas. No ocupado e 
congestionado chão de fábrica, as empilhadeiras estão em uso 24 horas por 
dia, de cinco a seis dias a cada semana. Por isso eles buscaram a Crown e 
encontraram uma solução nas empilhadeiras Série SC da Crown.

SOLUÇÃO
A empilhadeira contrabalançada da Série SC da Crown atende a todas as 
exigências da California Community News, beneficiando a empresa com sua 
capacidade de manobra excepcional. Com seu Intrinsic Stability System™ 
integrado, a Série SC auxilia o operador com manuseio e controle de precisão 
com base no ângulo de direção, velocidade da empilhadeira, peso da carga e 
altura de elevação. A visibilidade total em todas as direções ajuda a aumentar a 
produtividade dos operadores. Na verdade, houve um aumento de 15 a 20 por 
cento na produtividade em comparação com a antiga frota de empilhadeiras 
da empresa. Utilizar o sistema opcional de gerenciamento de frota InfoLink™ da 
Crown também permitiu à empresa gerenciar e documentar o desempenho do 
operador e da frota com eficácia.

A California Community News confia também na longa durabilidade da Série SC 
da Crown para geração de valor duradouro. De seu chassi reforçado e motores 
de tração robustos, ao eixo direcional de aço e forte mastro com perfil em I, a 
SC oferece a potência e a confiabilidade necessárias para suportar o tempo de 
atividade implacável que o cronograma de produção da empresa exige.

RESULTADO
 � A Série SC é versátil e adaptável a praticamente 

qualquer aplicação — um ajuste ideal para empresas 
com múltiplas necessidades de manuseio de materiais 
na mesma instalação.

 � A excelente manobrabilidade, potência e 
confiabilidade ajudam a empresa a melhorar a 
produtividade em 15 a 20 por cento em comparação 
com suas empilhadeiras anteriores.

 � O sistema InfoLink superou as expectativas no
aumento da conscientização sobre segurança 
entre os operadores.

“Confiável, ágil e flexível. E forte. 
É difícil encontrar todos esses 
componentes em uma unidade 
e a SC tem tudo isso.”

Durga Bhoj
California Community News
Irwindale, CA

RESULTADOS  
DE CLIENTES

SF18758-61-036 06-19

California Community News

Para mais informações 
entre contato com a Crown 

visite crown.com. 

Clientes reais, 
histórias reais, 

RESULTADOS REAIS. 20%
PRODUTIVIDADE 

EM ATÉ

AUMENTE A

A Série SC versátil da Crown lida com 
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