C-G

Capacidade de 1.500–2.000 kg
Pneu cushion a combustão

Pequeno impacto
ambiental
Grandes resultados
Grande nem sempre é melhor, especialmente quando o espaço
é limitado. Veja a Série C-G da Crown: é forte e ágil ao mesmo
tempo que fornece a capacidade certa para muitos trabalhos —
com capacidade de manobra impressionante, menor consumo de
combustível e maior valor para seu investimento em empilhadeiras.
Essa empilhadeira de 1.500 a 2.000 kg de pneus cushion da Crown
combina conforto, controle, desempenho e a rede de suporte
comprovada da Crown para fornecer uma solução que fornece
grandes resultados até mesmo em pequenos espaços.

Movimente-se com a Série C-G.

Conforto

As características
ergonômicas oferecem
maior conforto para
operadores durante todo o
turno.

Controle

O controle preciso
aumenta a confiança do
operador para uma gama
de aplicações.

Desempenho

Com um pequeno impacto
ambiental e facilidade de
manobra, a Série C-G está
pronta para realizar uma
variedade de tarefas em
pequenos espaços.

Suporte

Do serviço responsivo e
disponibilidade de peças
a soluções de treinamento
e gerenciamento de frota
que encorajam a operação
segura, o valor da Crown
se estende muito além da
empilhadeira.

Acesse crown.com
Consulte a Série C-G

Conforto
do operador
A empilhadeira de pneus cushion C-G da Crown oferece conforto
em todo o turno e confiança ao operador por meio de um
compartimento de operador espaçoso, inovações na coluna de
direção e assento com suspensão ergonômico. Além disso, o
degrau de baixa altura facilita a entrada e saída da empilhadeira.

Controle
do operador
O conforto e o controle devem
trabalhar em conjunto. Os
operadores podem confiar
nas características de
controle da Série C-G,
incluindo um chassi sólido,
direção de precisão, controle
de pedal responsivo,
frenagem eletrônica e display
de LED informativo.

Chassi menor
Um chassi menor permite que a
Série C-G se mova com facilidade
em corredores estreitos,
especialmente ao deslocar-se em
corredores estreitos bloqueados
com pilhas.

Compartimento do operador
O compartimento do operador foi projetado para um espaço ideal, amplo
espaço para as pernas para fácil entrada e saída, além de conforto durante
todo o turno. Os pedais ergonomicamente localizados, a ampla plataforma, a
proteção superior de proteção e o espaço para os pés oferecem espaço para
movimentação até mesmo para operadores mais altos.

Assento com suspensão
O assento padrão oferece uma gama de
características de conforto e conveniência,
incluindo uma base de assento com
suspensão ajustável por mola, um encosto
de assento de inclinação ajustável, um cinto
de segurança laranja de alta visibilidade
padrão e um porta-objetos grande.
Coluna de direção inclinada
e telescópica
A coluna de direção inclinada e telescópica,
junto com o pequeno volante, se ajusta
ao alcance do operador subindo ou
descendo e se aproximando ou afastando
do operador. Ela também permite a fácil
entrada e saída.

Altura de degrau baixa
A entrada e saída é facilitada por um
degrau de baixa altura e alça, o que
contribui para a segurança e facilidade de
uso em aplicações de entrada e saída.

Pedais responsivos
Os pedais ergonômicos permitem
que os operadores alternem entre
o acelerador e o freio e realizem
o avanço gradual, a frenagem e a
aceleração controlados de maneira
mais eficiente, reduzindo a fadiga
do operador.

Display de LED
A tela de LED de fácil leitura
fornece aos operadores
diagnósticos úteis e configurações
de desempenho.

Freio de estacionamento
eletrônico
O freio de estacionamento
eletrônico aumenta a segurança e
fornece conveniência ao operador.

Portas USB
Duas portas USB por padrão.

Rede de suporte comprovada
da Crown
O suporte da Crown começa muito antes da empilhadeira sair da fábrica. Nossa abordagem integrada ao serviço
oferece a melhor experiência de usuário aos nossos clientes antes, durante e depois da venda.
Segurança e treinamento
Nossos amplos programas de treinamento para operadores, supervisores, técnicos e, até mesmo, para pedestres,
podem ajudar nos seus esforços para promover um ambiente de trabalho seguro e produtivo. Nosso programa de
Treinamento para Treinadores Demonstrated PerformanceTM TrainSafe realizado no local pode oferecer à sua empresa
as ferramentas necessárias para treinar novos operadores com eficiência, usando os seus próprios recursos. Em
nossos Centros de treinamento regionais, o Treinamento de técnicos de manutenção de DP vai além do treinamento
tradicional em sala de aula, permitindo que os participantes trabalhem em empilhadeiras com a supervisão de
instrutores.

Pacote de resfriamento reforçado
As características opcionais de painéis laterais ventilados e radiador de núcleo duplo são
melhores para aplicações em altas temperaturas para proteger o trem de força contra
superaquecimento, ao mesmo tempo que mantêm o operador resfriado para maior conforto
durante todo o turno.
O radiador duplo industrial da Crown fornece arrefecimento separado para o motor e a
transmissão, reduzindo as temperaturas do fluido para proteger e prolongar a vida útil do
conjunto da transmissão. O pacote de resfriamento reforçado opcional está disponível para
aplicações mais exigentes.

Freios a disco
refrigerados a óleo
Os freios a disco refrigerados a
óleo totalmente fechados vedam a
contaminação ambiental para melhor
desempenho e maior vida útil. A parada é
realizada com menos esforço no pedal.

Desempenho industrial
Quando você investe em empilhadeiras da Série C-G da Crown, você adquire estabilidade e agilidade. Com suas
capacidades de 1.500 a 2.000 kg, conforto do operador durante todo o turno, controle abrangente e características
industriais, você pode obter um desempenho ágil e preciso.

Integrity Parts and Service
A manutenção e o reparo de empilhadeiras da Crown mantêm o equipamento em funcionamento, independente
da marca. Do tempo e material à manutenção completa, nosso Integrity Service System oferece diversos planos
de serviços para atender às suas necessidades de modo mais eficiente e econômico. Nossas vans de serviço são
orientadas por GPS e estão sempre bem abastecidas, garantindo que o técnico de atendimento chegue até você com
a peça certa, na hora certa.

Gerenciamento de frota
O gerenciamento de frota e operadores do InfolinkTM coloca em suas mãos, e sob demanda, o poder de métricas
de negócios precisas. Quando dados sólidos geram decisões confiáveis, sua organização pode alcançar melhores
resultados em segurança e conformidade, maior produtividade, custos mais baixos e operações otimizadas. Os
serviços de dados do InfoLink podem ajudar a criar uma base sólida para ajudar você a alcançar suas metas e oferecer
integração de dados e outros serviços de consultoria para dar prosseguimento à sua jornada.

Movimente-se com a Série C-G.

Entre em contato com seu revendedor local da Crown para
uma demonstração.
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