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Empilhadeira Robusta 
Valor Agregado.
A Série PE 4500 da Crown oferece um desempenho comprovado nas 

mais difíceis aplicações, fazendo com que essa versátil transpaleteira 

seja um investimento sólido para o sucesso das suas operações. 

Com um design ergonômico e um manuseio preciso, a Série PE 4500 

foi projetada para controle e conforto incomparáveis, para que os 

operadores possam acompanhar a produtividade da empilhadeira.

Líder na Indústria. Preferência dos Clientes.

Excelente Produtividade. 
Resultados Excepcionais.
Sendo a transpaleteira com operador embarcado preferida há mais de duas décadas, a 
Série PE da Crown oferece materiais, componentes e sistemas projetados e testados para 
garantir a integridade estrutural e um desempenho excepcional. O resultado final: uma 
transpaleteira líder no mercado que oferece grande potência, precisão e produtividade, 
mesmo sob as condições mais severas e nas aplicações mais críticas. 

A opção de direção da Crown é ideal 
para trabalho em doca ou para qualquer 
aplicação que exija manobras e curvas 
constantes em espaços apertados e 
congestionados.

Visite crown.com  
Veja a Série PE 4500

Valor.
Componentes robustos, 
monitoramento de 
desempenho integrado, 
diagnóstico avançado e 
Integrity Service System® 
significam menos reparos, 
manutenção mais fácil e 
menos tempo ocioso para 
uma vida útil mais longa 
e um menor custo de 
propriedade.

Ergonomia.
A atenção particular 
da Crown com o 
design significa 
que os operadores 
podem trabalhar mais 
rápido, com conforto, 
estabilidade e flexibilidade 
para uma máxima 
produtividade, mesmo 
durante os turnos mais 
cansativos.

Desempenho.
Projetada de acordo com 
altos padrões e com 
sucesso comprovado nos 
ambientes mais severos, 
a Série PE 4500 supera 
todas as expectativas 
em trabalhos em docas, 
transporte, coleta de 
pedidos e mais. 

Força.
O aço pesado em toda 
a estrutura, reforços 
estruturais e o mais 
potente motor de tração 
da indústria oferecem 
uma durabilidade 
incomparável que suporta 
as condições mais 
severas e as aplicações 
mais críticas.



Úmido e  
Corrosivo

Vibração  
Intensa

Temperaturas 
Extremas

Pisos 
Irregulares

Impacto  
Brusco

Força Incomparável Para 
o que Realmente Importa.
Em transpaleteiras, o que você não consegue ver pode custar caro.  
É por isso que a Crown coloca até 45 porcento a mais de aço onde é 
necessário—nas partes que são submetidas a estresse constante com os 
riscos mais altos de um dano que custará caro. Com uma armação  
robusta, uma direção durável e uma unidade de tração protegida,  
a Série PE 4500 foi projetada para ter sucesso nas aplicações  
mas críticas—nós garantimos.

Desempenho Superior 
em qualquer Ambiente.
A Série PE 4500 foi projetada para oferecer tempo de operação e 
produtividade em todos os turnos. Isso porque a Crown projetou e fabricou 
a tecnologia da unidade de tração, Access 1 2 3™ e uma gama de opções 
específicas para cada aplicação, essa é a transpaleteira ideal para as 
aplicações mais exigentes e os ambientes mais severos.

O Sistema de Controle Abrangente
Access 1 2 3™ monitora e controla continuamente 
todos os sistemas da empilhadeira para um 
desempenho seguro e otimizado. Um display 
exibe as informações importantes sobre a 
empilhadeira e inclui os modos de acesso 
com código de segurança e performance 
ajustável para cada operador.

Timão Robusto de 
Alumínio Fundido
Design comprovado 
na prática que oferece 
a máxima proteção 
para as mãos e maior 
durabilidade.

Portas de Aço 
Resistentes
Portas fortes, robustas 
que protegem contra 
danos aos componentes 
internos caros.

Unidade de Tração Potente
Projetada e fabricada pela Crown, a maior unidade 
de tração da indústria oferece desempenho e 
durabilidade incomparáveis.

Os recursos exclusivos incluem:
■	Conjunto de transmissão superior e inferior 
■	Motor de tração AC fabricado pela Crown 
■	Motor montado horizontalmente (simplifica a 

manutenção; elimina o movimento involuntário 
do timão) 

■	Engrenagens cilíndricas largas 
■	Eixo entalhado 
■	Roda (330 mm poli/345 mm borracha) suportada 

em ambos os lados

Placas de Desgaste  
de Aço Temperado
Tão fortes que são usadas 
em pontas de lâmina das 
escavadeiras—protegem áreas 
vulneráveis, de alto impacto e 
de desgaste.

Roda de Apoio para 
Trabalho Pesado
Design robusto que aumenta a 
durabilidade e a estabilidade. 
Além disso, os recursos de ajuste 
rápido sem calços simplificam 
a manutenção e otimizam o 
manuseio da empilhadeira, a 
frenagem, a tração e a vida  
útil das rodas.

Sistema de Roda 
de Carga Altamente 
Projetado
Componentes, cubos, 
rolamentos e eixos de 
alta qualidade equivalem 
a uma maior vida útil 
e menos substituições 
de peças.

Forte Sistema de Articulação 
de Levantamento
Construção em aço maciço —
incluindo a maior e mais pesada 
barra de torção da categoria—
que evita o empenamento no 
caso de um impacto severo 
durante o deslocamento  
com os garfos à frente.

Conjunto do Garfo  
em Aço Pesado
Peça de aço formada para 
garantir máxima resistência, 
enquanto estruturas de aço 
adicionais reforçam as áreas 
de estresse crítico para evitar 
uma fadiga prematura.

Sistema de Entrada/ 
Saída Durável
As pontas de garfo possuem 
aço pesado, rolamentos robus-
tos e laterais de aço leve para 
uma vida útil mais longa.

Plataforma de Unidade de 
Tração Reforçada
Longarinas de aço diagonais e 
reforços em pontos de estresse 
elevado oferecem mais força 
e resistência a torções e 
curvaturas no caso de um 
impacto moderado.

GARANTIA DE 
CINCO ANOS

UNIDADE DE TRAÇÃO E SOLDAGEM DO GARFO



Ergonomia Excelência 
para Resultados 
Superiores.
A produtividade máxima depende da combinação perfeita do desempenho da 
transpaleteira e do operador. A Série PE 4500 foi projetada para uma ergonomia 
perfeita, reduzindo o esforço e a fadiga e permitindo que os operadores produzam 
mais com um ritmo mais rápido— e sendo produtivos por mais tempo—mesmo nos 
ambientes mais severos.

Manopla de 
Torção Inovadora 
O revestimento em uretano, 
texturas duplas e um “came” 
exclusivo oferecem uma pegada 
segura e confortável para facilitar a 
ativação dos comandos e o controle da 
direção. Os botões de elevação, descida e buzina 
são posicionados para uma fácil ativação.

■		A opção de direção da Crown reduz o esforço e a fadiga de direção, melhora o 
controle e a manobrabilidade da transpaleteira e faz com que os operadores fiquem 
mais confortáveis e produtivos.

■		 A opção QuickPick™ é posicionada de forma ideal para eficiência máxima na coleta 
de pedidos, permitindo que os operadores avancem rapidamente para o próximo local. 
O recurso de segurança de interruptor duplo—um recurso inovador disponível 
somente na Crown—ajuda a evitar a movimentação involuntária da transpaleteira.

Portas da Unidade de 
Tração e Protetores 
de Joelho de Borracha 
Especialmente Projetados 
Portas anatômicas com 
protetores de joelho de borracha 
integrados com uma bolsa de ar 
exclusiva coberta por ranhuras 
flexíveis. Elas fornecem uma 
superfície inclinável confortável 
e protege contra o calor, 
impactos bruscos e colisão.

Tapete Premium
Cobrindo o espaçoso assoalho, 
o tapete durável e confortável 
da Crown oferece uma capa 
integral e é composto de espuma 
de célula aberta. Isso reduz a 
vibração e o estresse contínuo, 
melhora a estabilidade do 
operador e permite flexibilidade 
no posicionamento do pé. 

Barra de Apoio Completa 
Com forma e ângulo otimizados, 
a barra de apoio oferece um 
revestimento de uretano e apoio 
vertical para uma pegada segura 
e confortável. O tamanho e o 
posicionamento do botão são 
otimizados para o operador.

■	 	O recurso de Alta Velocidade 
em um Toque permite uma 
ativação rápida do percurso 
de alta velocidade sem uma 
posição fixa da mão.

■	 	 A opção patenteada 
Quick Coast™ oferece um 
interruptor conveniente para 
uma rápida ativação. O timão 
infinitamente variável 
permite aos operadores com 
qualquer altura escolher uma 
posição produtiva e confortável 
para o timão.

Desempenho Testado 
em Aplicações
A Série PE 4500 oferece 
desempenho comprovado e 
tempo de operação superior 
para que você possa continuar 
produtivo por mais tempo.

A Escolha Mais 
Inteligente para um 
Valor Duradouro.
O custo inicial de uma transpaleteira é apenas uma parte  
de tudo. O valor real e o custo realmente inferior de  
propriedade são oriundos da constante disponibilidade,  
desempenho excepcional e manutenção reduzida.  
Além de ser a líder na indústria; a Série PE 4500  
da Crown oferece valor a longo prazo através de: 

■	Componentes de trabalho pesado para uma longa vida útil 
■	 	Uma unidade de tração robusta e potente que oferece suporte  

para uma alta produtividade
■	 	Um design exclusivo do timão para facilidade de uso  

e durabilidade
■	 	Portas de aço que protegem os componentes críticos  

da transpaleteira
■	Armação forte para maior resistência
■	  Desempenho e tempo de operação otimizados através  

do diagnóstico avançado do Access 1 2 3
■	  Os acessórios do Work Assist™ simplificam as tarefas  

do operador e aumentam a eficiência

Invista na Série PE 4500 para um  
Melhor Custo Benefício Comprovado.
Entre em contato com o seu revendedor local da Crown para uma demonstração.

Visite crown.com  
Veja a Série PE 4500

O Guia de Referência 
Rápida InfoPoint™ da Crown 
e os mapas dos componentes 
na empilhadeira fornece 
aos técnicos informações 
fundamentais para solucionar 
problemas de forma rápida, 
fácil e precisa sem diagramas 
elétricos ou esquemas.

As soluções Integrity Parts 
e Service System™ da Crown 
garantem o desempenho da 
empilhadeira a longo prazo 
combinando técnicos treinados 
com peças produzidas pela 
Crown para um desempenho de 
longo prazo. Essa é a grande 
diferença da Crown.

InfoLink™ é uma solução 
wireless de gerenciamento de 
operador e frota que coloca 
o poder de métricas precisas 
e atualizadas de negócios na 
ponta de seus dedos.

A tecnologia Access 1 2 3™ 
permite diagnósticos avançados 
através de um display. O 
sistema de diagnóstico, usado 
em todas as empilhadeiras 
da Crown, aumenta o 
conhecimento do técnico, 
resultando em uma redução 
significativa no tempo de 
manutenção e nos custos. 

Mais disponibilidade de operação para o seu investimento
A abordagem integrada da Crown combina os diagnósticos e o feedback da empilhadeira, 
peças produzidas pela Crown e equipes de manutenção dedicadas para oferecer a você maior 
disponibilidade de operação e o menor custo total de propriedade.
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A Crown está continuamente aprimorando seus produtos, as 
especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Aviso: Nem todos os produtos e recursos estão disponíveis 
em todos os países nos quais este texto é publicado.
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