
Capacidade de 3.500 kg–5.500 kg
Pneu cushion a combustão

C-G



Versatilidade 
extraordinária
Valor que dura
Como parte da vasta gama de empilhadeiras 

contrabalançadas de combustão interna da Crown, 

a empilhadeira com amortecimento movida a GLP 

da Série C-G de 3.500 | 4.500 | 5.500 kg lida com 

cargas mais pesadas com confiança, flexibilidade 

de aplicação e valor duradouro.

 
Valor e versatilidade:  
A Série C-G oferece

O carro de carga modelo CGC55
é ideal para mover cargas pesadas em locais com 
pouco espaço, encontrados em vários ambientes 
de fabricação.

Visite crown.com 
Veja a Série C-G

Desempenho 
versátil
Esta empilhadeira 
comprovada e suas opções 
exclusivas de acessórios 
oferecem a versatilidade 
necessária tanto para uma 
variedade de setores quanto 
para diversos tipos 
de aplicações.

Conforto para 
todo o turno
O design ergonômico 
avançado oferece mais 
espaço e controle para os 
operadores durante todo 
o turno.

Suporte 
da Crown 
comprovado
O sistema de suporte global 
da Crown inclui treinamento, 
peças, manutenção 
e gerenciamento de frotas, 
resultando em uma redução 
dos custos totais 
a longo prazo.

Projetada para 
tempo de 
operação
O design inovador baseado 
em componentes 
comprovados e robustos 
resulta em melhor 
desempenho e durabilidade 
a longo prazo.



Ambiente do operador 
espaçoso e ergonômico
■	 Facilmente ajustável para 

operadores de vários tamanhos
■	 Amplo espaço para as pernas
■ Coluna de direção de inclinação
■ Assento de suspensão deluxe 

com cinto de segurança de alta 
visibilidade 

■ Sistema com detecção 
de operador

■		 Alarme de freio 
de estacionamento

■		 LEDdo cinto de segurança
■		 Deslocamento neutro (retorno ao 

neutro necessário quando 
o operador levanta do assento)

■	 Alavanca de deslocamento 
traseiro

Conforto do operador 
o dia inteiro
Independentemente do ambiente, toda empilhadeira pode apresentar um melhor 
desempenho quando o operador desfruta de confiança e conforto. E de fato, as 
empilhadeiras da Série C-G da Crown oferecem uma abundância de recursos 
ergonômicos e de visibilidade aprimorados que elevam a produtividade enquanto 
mantêm a segurança, o conforto e o controle do operador em turnos longos.

Desempenho versátil  
em diversas aplicações
Com os modelos padrão e de carro de carga, juntamente com uma gama completa 
de acessórios, as empilhadeiras da Série C-G da Crown oferecem durabilidade e adaptabilidade 
para satisfazer uma variedade de requisitos de aplicações exigentes. 

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

Câmera opcional
Melhora a visibilidade para 
o operador.

Freio de estacionamento 
eletrônico 
O freio de estacionamento 
ativado por interruptor elimina a 
necessidade de ajustes de rotina do 
freio e substituições do cabo.

Maior manobrabilidade em locais estreitos
Com raio de giro estreito e comprimento total mais curto, o modelo 
de carro de carga da Série C-G permite manobras entre obstáculos 
desafiadores com uma empilhadeira de comprimento padrão. É ideal 
para aplicações de manufatura, armazenamento, frete, transporte 
ferroviário e manuseio de papel. 

Variedade de acessórios para aplicações especiais
Uma ampla gama de acessórios, tais como a braçadeira de rolos 
mostrada, permite à Série C-G manusear e transportar diversas 
cargas especializadas com facilidade.



Não esquenta sob pressão 
O radiador da Série C-G fornece 
resfriamento separado para o 
motor e para a transmissão, 
reduzindo as temperaturas dos 
fluidos e aumentando a vida útil. 
Um pacote de resfriamento 
reforçado para aplicações mais 
exigentes também está disponível.

Os componentes robustos da Série C-G são projetados para 
desempenho, oferecendo maior produtividade e tempo de 
operação a cada turno e em múltiplas aplicações.

Até mesmo em ambientes 
empoeirados, o sistema de freios a 
disco refrigerado a óleo ajuda a 
eliminar contaminações, estender a 
vida útil dos freios e reduzir os custos 
e a necessidade de manutenção. Os 
freios são excelentes para 
aplicações severas.

Proteção do conjunto de força motor e transmissão
O sistema de controle da empilhadeira monitora as temperaturas da 
pressão do óleo do motor, do líquido de refrigeração do motor e da 
transmissão, para proteger o conjunto de força motor e transmissão.
■	 A pressão do óleo do motor é monitorada, e irá desligar o motor se a 

pressão estiver muito baixa.
■	 As temperaturas de fluidos da transmissão e do líquido de refrigeração 

do motor são monitoradas para proteger contra superaquecimento.

Crown
Produto 

Convencional

Visite crown.com 
Veja a Série C-G

Movimente-se com a Série C-G.
Entre em contato com seu revendedor local da Crown 
para uma demonstração.

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.

Suporte comprovado da Crown

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 Performance TrainSafe™ realizado no local pode oferecer à sua empresa as ferramentas 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.

Integrity Service e Integrity Parts

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 InfoLink™ 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. O InfoLink Data Services pode 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.

Freios a disco 
refrigerados a óleo

O desempenho começa com o motor
O motor comprovado de 4 cilindros e 3,8 L da Kubota combina potência 
e durabilidade para um reabastecimento confiável da Série C-G da Crown.

Eixo robusto e pino mestre
Os fusos da direção largos com pinos 
mestre e rolamentos de roletes cônicos 
vedados são projetados para absorver 
impacto e manter as peças livres de 
contaminação. Uma viga da soldagem 
do eixo de aço espesso oferece força 
e durabilidade.

Projetada para 
tempo de operação 
duradouro
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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 o material é publicado. 

Crown, o logotipo da Crown, a cor bege, InfoLink, Demonstrated 
Performance, a marca Momentum, 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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