
APLICAÇÃO
A Bariani Olive Oil, localizada em Zamora na Califórnia (EUA), produz 
azeite de oliva orgânico mantendo seus próprios sistemas de cultivo e de 
engarrafamento. Em uma área de 73 hectares, a empresa familiar produz 
anualmente cerca de 150.000 litros de azeite de oliva em conformidade com 
os padrões orgânicos. 

DESAFIO
Como pequena empresa familiar, a eficiência é uma prioridade para a Bariani. 
Durante a época principal de colheita, as equipes trabalham de 20 a 24 horas 
por dia durante meses, exigindo assim grande esforço das empilhadeiras 
da empresa. A empresa anteriormente possuía modelos mais antigos de 
empilhadeiras contrabalançadas que eram pouco eficientes. A Bariani logo 
percebeu que suas empilhadeiras não dariam conta da demanda crescente. 

SOLUÇÃO
Após visitar a Crown na feira mundial de agricultura, a World AG Expo, na 
Califórnia, a Bariani Olive Oil decidiu que a Série C-5 da Crown possuía 
os melhores recursos para atender as necessidades do seu negócio. A 
durabilidade, o desempenho e a ergonomia da Série C-5, bem como a 
equipe de suporte competente da Crown, proporcionaram um aumento 
expressivo de produtividade e eficiência para a Bariani. A empresa teve 
uma agradável surpresa ao descobrir que, com apenas uma empilhadeira 
da Série C-5 podia se fazer o trabalho de duas das antigas empilhadeiras. 

RESULTADO
 � A produtividade e eficiência da Série 

C-5 permitiu à Bariani uma redução da 
frota de empilhadeiras, sem deixar de 
atender uma demanda crescente

 � A ergonomia e a praticidade dos 
comandos da Série C-5 oferecem aos 
operadores conforto máximo na época 
da colheita, durante toda a árdua carga 
horária de trabalho.

 � A equipe de suporte da Crown propiciou ao cliente uma experiência 
isenta de problemas, desde a escolha e entrega da empilhadeira até o 
suporte de aplicação e a manutenção planejada  
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“A época da colheita é a estação 
mais movimentada do nosso 
negócio. Trabalhamos de 20 a 
24 horas por dia e a empilhadeira 
é um componente substancial 
no nosso processo; felizmente 
descobrimos que podíamos fazer 
com uma empilhadeira o trabalho 
de duas.”

Sebastian Bariani  
Diretor Executivo  
Bariani Olive Oil, 
Zamora, CA
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