
APLICAÇÃO
A PEER Bearing é uma fabricante de rolamentos para os mais variados setores, 
incluindo agricultura, transmissão industrial, movimentação de materiais e 
muito mais. A sede norte-americana da empresa em Waukegan, no estado de 
Illinois, conta com um centro de distribuição de 18.581 metros quadrados para 
rolamentos fabricados em suas instalações ao redor do mundo.

DESAFIO
A PEER Bearing desempenha muitas tarefas em todo o seu armazém e 
adquiriu uma frota que adequa cada empilhadeira à operação desejada. 
Para suas operações diárias, a empresa conta com selecionadoras de pedidos, 
empilhadeiras contrabalançadas com operador em pé, empilhadeiras retráteis, 
empilhadeiras trilaterais e até mesmo com o Veículo de Assistência a Trabalhos 
Wave da Crown. Para que possam trabalhar nas tarefas de maior prioridade 
em qualquer momento, os operadores devem ser treinados em uma variedade 
de empilhadeiras. A empresa precisava de uma solução em empilhadeiras 
confiável que incluísse produtos de confiança, pronto atendimento e opções de 
treinamento flexíveis para atender à demanda de quase 100% da disponibilidade 
e que mantivesse um alto fluxo de entrada e saída de peças. 

SOLUÇÃO
A PEER Bearing contou com a Crown para ajudá-la a determinar a melhor 
empilhadeira para cada uma de suas aplicações. Um cuidado especial 
foi tomado para combinar cada empilhadeira com sua tarefa para ajudar 
a maximizar a produtividade. A empresa também conta com um plano de 
manutenção da Crown para garantir que suas empilhadeiras permaneçam 
sempre em excelentes condições operacionais. A PEER Bearing vem 
experimentando em primeira mão a durabilidade de longo prazo dos produtos 
Crown, mantendo as empilhadeiras operacionais todos os dias por quase três 
décadas. A empresa também se beneficiou do programa Train-the-Trainer DP 
TrainSafe™ da Crown para treinar eficientemente seus operadores em vários 
tipos de empilhadeiras.  Com o aproveitamento do programa Train-the-Trainer, 
a empresa possui as habilidades e ferramentas necessárias para treinar novos 
funcionários no local, ajudando a maximizar a segurança e a produtividade de 
seus operadores e frota. 

RESULTADO

 � A combinação de empilhadeiras 
confiáveis e pronto atendimento auxilia 
na maximização da disponibilidade e 
produtividade

 � As características ergonômicas ajudam os 
operadores a desempenhar suas tarefas com 
todo o seu potencial durante todo o turno, ao 
mesmo tempo que minimizam o cansaço

 � A capacidade de desenvolver habilidades 
de treinamento interno usando o programa 
Train-the-Trainer DP TrainSafe da Crown permite  
que a empresa forme novos operadores de  
maneira eficiente, promovendo hábitos que ajudem  
a melhorar a segurança
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“Para a PEER, é muito importante 
contar com equipamentos 
confiáveis e é por isso que 
continuamos a usar os produtos 
da Crown.”

Roberto Arce
Gerente de armazém
PEER Bearing 
Waukegan, IL
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