Desempenho com Tranquilidade
Extensão da garantia Crown
Proteção a longo prazo do seu investimento
na empilhadeira
Na Crown, nós acreditamos em nossos produtos. Desde o serviço
de especialistas a suporte a peças de qualidade, nós oferecemos
empilhadeiras de confiança que ajudam a garantir desempenho
e produtividade eficientes para os seus negócios. Partindo do valor
de nossas garantias padrão, a Crown também oferece opções
abrangentes de extensão de garantia, para todas as empilhadeiras
elétricas e de combustão interna (CI) novas.

Cobertura adicional para atender às suas
Nosso programa de garantia estendida é um reflexo da confiança
da Crown em seus produtos. Opções flexíveis de garantia oferecem:
   • Proteção a longo prazo contra reparos inesperados.
• Maior valor do seu equipamento com manutenção adequada.
• Maior disponibilidade através do uso de peças genuínas
e serviço de excelência Crown.

ESTENDIDA

• Verdadeira tranquilidade por anos a fio para que você possa
focar no crescimento do seu negócio.

Opções convenientes oferecem valor
Seja para empilhadeiras elétricas ou de CI, a Crown oferece uma variedade de termos de extensão de garantia
tanto para componentes principais quanto para itens de desgaste. Escolha qual termo se adequa melhor ao seu uso
e aplicação.
Extensão de garantia de empilhadeira elétrica

Extensão de garantia do sistema de transmissão
da empilhadeira de CI

Componentes principais

Opções de termos

Componentes principais

Opções de termos

Unidades de tração, chassis,
mastros, estruturas de elevação,
motores hidráulicos, válvulas
e bombas, módulos eletrônicos
principais e placas de circuito,
motores e cilindros

2 anos/4.000 horas

Suporte do motor, conjunto da cabeça
do cilindro, virabrequim, comando
de válvulas, pistões, bielas, rolamentos
do motor, junta do cabeçote, tampa da
válvula, bomba de óleo, elevadores,
transmissão, diferencial, semieixo,
conversor de torque, válvula de
admissão, vedação de retenção de
óleo, engrenagem de pinhão

3 anos/6.000 horas

Itens de desgaste

3 anos/6.000 horas
4 anos/8.000 horas
5 anos/10.000 horas

90 dias
1 ano

Itens de desgaste

4 anos/8.000 horas
5 anos/10.000 horas

90 dias

Entre em contato com seu revendedor local da Crown para saber mais.
crown.com
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