
Modelo NXP
Capacidade de 2,0 
T–3,5 T 
Pneu pneumático CI

C-Dx



Desempenho 
Focado
A Série C-DX da Crown combina desempenho e confiabilidade comprovados com um foco ergonômico, 
possibilitando uma variedade de tarefas aos operadores para negócios pequenos e grandes. Seu confiável motor a 
diesel de 4 cilindros fornece um desempenho que mantém a sua operação em movimento.

Confiança 
por meio de um design 
ergonômico
As empilhadeiras da Série C-DX da Crown são equipadas com recursos que oferecem produtividade com segurança, 
conforto e controle. Os recursos de conforto do design ergonômico reduzem a fadiga e o esforço do operador em 
aplicações difíceis. 

Alta visibilidade e 
produtividade

 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

 Nivelamento de inclinação  
 automática opcional

 Espelhos duplos grandes

 Pacotes de iluminação de  
 LED opcionais

Painel de instrumentos 
integrado

 O painel de instrumentos de  
 leitura fácil exibe as  
 temperaturas do óleo da  
 transmissão e do líquido de  
 refrigeração, o nível de  
 combustível, as horas de  
 operação, a pressão do óleo e  
 a tensão do alternador

 Indicadores do monitor para: 
 - Cinto de segurança 
 - Pressão do óleo do motor  
 - Temperatura do líquido de  
  refrigeração do motor      
 - Temperatura da transmissão 
 - Posição neutra da transmissão 
 - Nível do óleo do freio   
 - Travamento do mastro

Ambiente do operador 
espaçoso e ergonômico

 Facilmente ajustável para  
 operadores de vários tamanhos

 Generoso espaço para pernas

 Coluna de direção inclinável

 Assento de suspensão deluxe  
 com cinto de segurança de  
 alta visibilidade 

 Sistema de detecção  
 do operador

 Alarme de freio de  
 estacionamento LED do cinto  
 de segurança

 Deslocamento neutro (retorno  
 ao neutro necessário quando  
 o operador levanta do assento)

 Apoio de braço dobrável

Desempenho 
A Série C-Dx da Crown oferece 
desempenho confiável, com 
um motor a diesel com a 
potência, torque, confiabilidade 
e economia certos, combinado 
com uma transmissão 
powershift durável e rígida de 
velocidade única. 

Confiança 
Um compartimento do 
operador espaçoso e 
cuidadosamente planejado 
com um assento de suspensão 
completa oferece um ambiente 
confortável ao operador. A 
grade de proteção do operador 
de alta visibilidade e ampla 
janela do mastro aumentam as 
linhas de visão para uma 
movimentação de cargas 
precisa e menos esforço da 
parte do operador.

Confiabilidade 
Componentes duráveis e 
suporte de peças e 
manutenção da vasta rede de 
revendedores da Crown em 
qualquer parte do país 
garantem que a Série C-Dx 
está sempre pronta para 
operação.

Você pode confiar na Série C-Dx.
Entre em contato com o revendedor da Crown da sua região 
para uma demonstração.
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Simples e 
confortável
O design coeso da Série C-DX produz empilhadeiras de 
motor a diesel que são simples e confortáveis de usar 
em uma variedade de ambientes.

Design de contrapeso
O design de contrapeso aumenta o fluxo de ar e a capacidade de 
refrigeração em climas quentes.

Alavancas montadas  
no capô
As alavancas de controle 
hidráulico montadas no capô 
permitem uma posição 
confortável do braço para 
evitar a fadiga do operador.

Indicador de assistência  
do purificador de ar
O indicador de assistência do 
purificador de ar oferece uma 
rápida referência para alertar 
quando os elementos do filtro 
de ar devem ser limpos.

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

Painel de instrumentos
O painel de instrumentos de 
fácil leitura exibe as 
temperaturas do líquido de 
refrigeração e do óleo da 
transmissão, o nível de 
combustível, as horas de 
operação, a pressão do óleo 
e a tensão do alternador.

A Crown está continuamente aprimorando seus 
produtos, as 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.

Crown, o logotipo da Crown, a cor bege, InfoLink, a 
marca Momentum, Demonstrated Performance, Integrity 
Parts and Service System e o logotipo da Ecologic são 
marcas registradas da Crown Equipment Corporation 
nos Estados Unidos e em outros países.
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Assento de suspensão 
totalmente ajustável
O assento de suspensão 
completa ajustável da Série 
C-DX fornece conforto para o 
dia inteiro e é ajustável para 
uma grande variedade de 
operadores.


