
APLICAÇÃO
O Freedom Center do Chicago Tribune imprime, organiza e distribui mais 
de 40 publicações diferentes. O Freedom Center possui cinco andares de 
atividades, desde docas de entrada e saída de caminhões e vagões de 
trens, armazenamento de matéria-prima e produtos acabados, impressão, 
organização, empacotamento e distribuição. 

DESAFIO
Matéria-prima e produtos acabados estão sempre em constante movimentação 
no Freedom Center, passando de andar em andar em grandes elevadores 
de alta capacidade. Os materiais variam desde pesados rolos de papel para 
impressão de jornais até pequenos paletes com produtos acabados, e as 
empilhadeiras usadas para levantar e movimentar cargas precisam suportar 
a capacidade e os prazos apertados de trabalho. Com um cronograma de 
impressão coordenado muito apertado, a empresa precisa de uma solução 
abrangente de movimentação dos materiais, incluindo empilhadeiras e 
transpaleteiras confiáveis, e um plano de serviço que maximize o tempo 
produtivo de cada empilhadeira. 

SOLUÇÃO
O importante jornal, Chicago Tribune, organizou sua frota de movimentação 
de materiais com três equipamentos diferentes, que melhor atendem aos seus 
requisitos. Empilhadeiras contrabalançadas Série SC da Crown, excelentes 
nos ambientes apertados das docas de entrada e saída, no armazém e em 
toda a operação. Transpaleteiras Série PE da Crown, usadas para manobrar 
cargas pequenas pela área das docas e durante a operação de organização. 
Por fim, as empilhadeiras a combustão da Série C-5 lidam com a tarefa de 
movimentar para o estoque de matéria-prima os rolos de papel para impressão 
de jornal que são recebidos. A empresa está satisfeita com a manobrabilidade, 
a durabilidade e o desempenho geral de sua frota, e todos os pequenos 
problemas de serviço são solucionados rapidamente pelos técnicos da 
Crown, para garantir que todas as empilhadeiras estejam em funcionamento e 
ajudando a empresa a cumprir o seu cronograma de produção apertado.  

RESULTADO
 � A agilidade das empilhadeiras da Série SC 

e das transpaleteiras da Série PE mantém 
o fluxo constante de materiais ao longo dos 
espaços apertados de trabalho desta árdua 
operação em vários andares 

 � A força e a manobrabilidade da Série C-5 
permitem que a empresa descarregue duas 
toneladas de rolos de papel para impressão 
de jornal dentro do ambiente apertado da 
doca de vagões

 � O serviço confiável e imediato prestado pelos técnicos  
da Crown garante a máxima de disponibilidade para toda a frota  
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“Sempre que precisamos de 
assistência, não ficamos com 
nenhuma empilhadeira parada por 
muito tempo. Elas sempre voltam a 
funcionar imediatamente.”

Jon Healy 
Chefe da equipe de recebimento 
de materiais
Chicago Tribune
Chicago, IL

The Chicago Tribune 

As soluções de serviços e empilhadeiras da 
Crown ajudam grandes jornais a maximizar 
a disponibilidade 
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Para mais informações entre 
em contato com a Crown 

visite crown.com. 


