
APLICAÇÃO
Desde 1982, a Midwest Warehouse & Distribution System tem fornecido soluções 
de armazenamento, transporte e outros elementos da cadeia de suprimentos 
para uma variedade de setores, tais como supermercados, alimentos, bebidas, 
eletrodomésticos e embalagens. Hoje, com quatro filiais e mais de uma dúzia de 
instalações nos Estados Unidos, a Midwest é responsável por mais de 1,8 milhão de 
metros quadrados de áreas de armazéns privados e públicos.

DESAFIO
Em suas instalações em Woodridge e North Aurora, em Illinois, a empresa armazena 
e distribui produtos alimentícios. Acompanhar a alta demanda é fundamental para 
manter operações eficientes. Somente em North Aurora, a Midwest Warehouse & 
Distribution System movimenta de 100 a 130 cargas de produtos por dia, trabalhando 
em dois turnos, durante os sete dias da semana. Tempo de inatividade não é uma 
opção e a produtividade é fundamental. Portanto, a empresa confia na segurança 
e conta com as empilhadeiras retráteis, selecionadoras de pedidos e empilhadeiras 
para corredores estreitos da Crown, além de contarem com o plano de serviço e 
manutenção da Crown para manter tudo em movimento.

SOLUÇÃO
As empilhadeiras das Séries SP, TSP e RMD da Crown se adequam às necessidades 
da empresa para as seleção de pedidos e aplicações das empilhadeiras retráteis 
em corredores estreitos. A janela grande nas empilhadeiras da Série SP e o assento 
MoveControl™ da Série TSP são alguns dos recursos que oferecem maior visibilidade, 
estabilidade e manobrabilidade aos operadores da Midwest, permitindo-lhes que 
façam curvas em segurança e movimentem cargas em espaços apertados. O mastro 
MonoLift® da Série RMD oferece melhor visibilidade dos arredores aos operadores, 
sem sacrificar o desempenho ou a versatilidade. 

O plano de manutenção da Crown, oferecido por técnicos ágeis e especializados, 
também adicionam ao rendimento líquido da empresa ao reduzir o tempo de máquina 
parada e aumentar a produtividade. Na verdade, o técnico de manutenção da 
Crown tornou-se o elemento de confiança da empresa para manter funcionando as 
empilhadeiras da Crown, bem como de outras marcas de empilhadeiras da empresa. 
O projeto de armazéns inteligentes e a configuração dos paletes, com base nas 
recomendações do grupo Warehouse Solutions da Crown, também ajuda a maximizar 
a produtividade e o controle eficaz do fluxo do produto que entram e saem destas 
movimentadas instalações.

RESULTADO
 � A alta visibilidade das empilhadeira Crown 

otimizam a segurança e manobrabilidade
 � As empilhadeiras confiáveis e o plano de 

manutenção da Crown têm ajudado a aumentar a 
disponibilidade e a produtividade

 � A agilidade da empilhadeira juntamente 
com um design inteligente de armazéns têm 
maximizado a eficiência geral

C

“A Crown está em todas as nossas 
instalações. Passamos pelo processo 
de maximização da produtividade e, 
certamente, ele foi benéfico para nós. 
Nosso tempo de disponibilidade é 
extremamente alto.”

Jerry Ziptin
Midwest Warehouse & 
Distribution System
Woodridge, IL
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