
Desempenho garantido. Valor duradouro. 



CONFIANÇA  
RENOVADA
As empilhadeiras elétricas remanufaturadas EncoreTM da Crown são produzidas em instalações de 
fabricação dedicadas, para atender aos mesmos controles de qualidade de nossas empilhadeiras novas. 
É por isso que você pode confiar nas empilhadeiras Encore para um desempenho excepcional e a um preço 
competitivo. Existe uma empilhadeira Encore ideal para cada necessidade de movimentação de materiais.

Garantia excepcional, suporte e manutenção com o programa Integrity Parts and Service da Crown:  
é o que você pode esperar e o que nós garantimos para todas as empilhadeiras Encore da Crown.

Melhores que as empilhadeiras “usadas certificadas” 
, as empilhadeiras elétricas Encore são renovadas na fábrica, com a 
garantia integral do programa Crown Integrity PartsTM — que usa as 
mesmas peças utilizadas em nossas empilhadeiras novas —, para você 
ter a certeza de que elas pareçam, durem e operem como novas.

Desempenho garantido 
Todas as empilhadeiras Encore da Crown são reformadas de acordo com 
padrões rigorosos e asseguradas por uma garantia inigualável: um ano 
para os componentes principais, sem limites de horas. Peças usadas têm 
uma garantia de 90 dias, a mesma de uma empilhadeira nova. 

GARANTIA

Responsabilidade ambiental 
O remanufaturamento e a reciclagem fazem parte do compromisso 
corporativo da Crown com a sustentabilidade. Graças à nossa abordagem 
exclusiva de fabricação verticalmente integrada, podemos recuperar e 
reutilizar materiais, além de reduzir desperdícios, ao mesmo tempo 
agregando valor para nossos clientes.

Suporte de fábrica 
Assim como as empilhadeiras Crown novas, todas as empilhadeiras 
elétricas Encore são elegíveis à manutenção e ao suporte de fábrica, 
fornecidos pela rede de revendedores mais ampla e qualificada do setor.

Não fique tentado a comprar uma empilhadeira usada somente porque ele está disponível. Seu revendedor Crown local tem acesso 

à linha completa de produtos Encore, renovados na fábrica e prontos para entrega quando você precisar.

ANO



A escolha inteligente e sustentável
Para obter mais informações, entre em contato com o seu revendedor Crown 
local ou visite crown.com.
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PROCESSO  
DE PRECISÃO
O processo de remanufatura da Crown envolve muito mais do que uma simples inspeção de 
componentes e nova pintura. Utilizamos uma abordagem sistemática para inspecionar, reparar, substituir 
e reciclar as peças das empilhadeiras. Do início ao fim, nosso processo abrangente de remanufatura 
baseado na fábrica garante que nada seja esquecido. Devido à nossa abordagem de fabricação 
verticalmente integrada, a Crown tem acesso imediato às peças necessárias para remanufaturar de forma 
rápida e eficiente todas as nossas empilhadeiras elétricas, garantindo os resultados.

Inspeções meticulosas 
Nosso processo de remanufatura, 
baseado na fábrica começa com 
os técnicos da Crown 
desmontando cada empilhadeira, 
até o chassi, para inspecionar e 
reparar meticulosamente ou 
substituir todas as peças, que 
retornam à empilhadeira. Todas as 
empilhadeiras remanufaturadas 
passam por inspeções 
operacionais e de segurança 
abrangentes, para garantir que 
voltem a funcionar como novas.

Renovação completa 
O processo de remanufatura 
de cada empilhadeira Encore 
utiliza listas de verificação de 
componentes detalhadas e 
específicas para cada modelo. Os 
componentes são 
sistematicamente inspecionados, 
testados e substituídos, conforme 
a necessidade de cada unidade. O 
processo de remanufatura inclui 
componentes elétricos, estruturais  
e externos, assim como unidades 
de tração, sistema hidráulico, 
direção, freios, rolamentos, rodas 
e rodas de carga. 

Desempenho garantido 
Todas as empilhadeiras Encore 
são submetidas a um teste 
completo de desempenho e a 
uma inspeção visual abrangente 
após a montagem, para garantir 
que cada componente atenda ao 
padrão Encore. Nosso processo 
padronizado oferece 
empilhadeiras confiáveis e 
com qualidade consistente, 
com desempenho 
garantido como o de uma 
empilhadeira nova.



A Crown está continuamente aprimorando seus produtos, as 
especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Aviso: nem todos os produtos e acessórios estão disponíveis nos 
países em que este material é publicado.

Crown, o logotipo da Crown, a cor bege, Encore, Ecologic, o 
símbolo Momentum, Integrity Service System e Crown Integrity 
Parts são marcas registradas da Crown Equipment Corporation 
nos Estados Unidos e em outros países.
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