
APLICAÇÃO 
A SaltWorks™, localizada em Woodinville, WA, é a maior fabricante de sal 
marinho natural do mundo. Crescendo de uma pequena empresa que nasceu 
no quintal de casa para uma empresa com orientação global que opera a partir 
de um estabelecimento de 12.077 metros quadrados construídos para atender 
suas necessidades, a SaltWorks importa sal marinho de 25 países diferentes 
em todo o mundo, sendo estes processados em mais de 110 variedades do 
produto, que são redistribuídos globalmente. A empresa verticalmente integrada 
desenvolveu seus próprios processos patenteados para produzir o sal marinho 
mais limpo do mundo, sem o uso de produtos químicos e coloração artificial.

DESAFIO
A SaltWorks originalmente confiou em uma frota de empilhadeiras usadas 
com motor a combustão interna abastecidas com GLP e sofriam frequentes 
paradas inesperadas devido à baixa confiabilidade dos equipamentos. Quando 
a empresa decidiu que uma frota elétrica seria melhor para o seu ambiente, 
eles começaram com empilhadeiras contrabalançadas usadas de vários 
fabricantes. Os operadores preferiram as empilhadeiras da Crown devido 
à sua manobrabilidade, confiabilidade e ergonomia, levando a SaltWorks a 
investir em uma frota nova de empilhadeiras elétricas e transpaleteiras da 
Crown selecionadas para suas aplicações específicas. Como um novo usuário 
de empilhadeira elétrica, a empresa também precisava de uma maneira para 
garantir que trabalhariam de forma eficiente e maximizariam o retorno dos 
investimentos. 

SOLUÇÃO
A SaltWorks escolheu o InfoLink, sistema de 
gerenciamento de frota e operador, para ajudar a 
gerenciar sua nova frota elétrica. O sistema InfoLink 
captura dados de utilização da frota em tempo 
real, permitindo que a empresa saiba exatamente 
quando e como as empilhadeiras estão sendo 
utilizadas. Para entender mais sobre o uso da 
bateria, a SaltWorks adicionou o monitor de bateria, 
Battery Health Monitor, ao seu sistema InfoLink. 
Esta ferramenta permite que a gerência monitore 
constantemente o estado e o uso de todas as baterias de sua frota. Isso garante 
que as baterias sejam mantidas em condições adequadas para que permaneçam 
em bom estado e também permite que a gerência monitore o uso da bateria e 
aloque empilhadeiras que não estejam sendo plenamente utilizadas para tarefas 
de maior demanda no armazém. 

RESULTADO
 � O sistema de gerenciamento de frota e operador InfoLink permite 

que a SaltWorks monitore o uso da empilhadeira e entenda melhor como 
implementar seus recursos de movimentação de materiais.

 � O Battery Health Monitor da Crown ajuda a empresa a conservar suas 
baterias para oferecer o melhor desempenho e monitorar o uso da energia 
de cada equipamento para maximizar a eficiência da bateria

 � Ao otimizar tanto o uso das empilhadeiras quanto de suas baterias, a 
SaltWorks acredita que o sistema InfoLink e o Battery Health Monitor 
ajudará a maximizar o retorno dos investimentos da empresa

C

“Com o InfoLink e o Battery Health 
Monitor, a SaltWorks é capaz 
de obter o máximo uso dessas 
baterias.”

John Rossi
Gerente de Operações
SaltWorks
Woodinville, WA 
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