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Trabalho em docas/
Preparação  
Os operadores enfrentam  
os desafios do trabalho  
em docas com mais 
rapidez e produtividade 
com a direção assistida, a 
excelente manobrabilidade, 
freio com resposta 
rápida e precisa, a 
frenagem por reversão, a 
plataforma suspensa e o 
compartimento estofado  
da Série PR 4500. 

Indústria 
Com seu comprimento mais 
curto até a face dos garfos, 
melhor manobrabilidade e 
capacidade diversificada de 
manuseio de materiais, a 
Série PR 4500 se destaca  
ajudando os operadores a 
trabalharem em espaços 
estreitos e congestionados 
e a abastecer rapidamente 
as linhas de fabricação com 
produtos.  

Transporte 
A Série PR 4500 oferece 
uma velocidade máxima de 
14,5 km/h, comprimentos 
maiores dos garfos  
(duplos/triplos) e um 
compartimento do operador 
confortável e bem protegido, 
o que dá a ele a confiança 
para trabalhar com níveis 
máximos de desempenho 
pelos períodos mais 
prolongados. 

Algumas vezes você simplesmente precisa movimentar paletes do 

ponto A até o ponto B. A Série PR 4500 é a opção mais eficiente e mais 

produtiva para essa tarefa essencial. Nada mais se compara.  

Contando com a exclusiva tecnologia Access 1 2 3™ da Crown e o 

sistema de tração AC, a frenagem e-GEN™ e a direção assistida, essa 

transpaleteira dá ao operador mais potência e confiança para trabalhar 

com rapidez e segurança. Você encontrará valor adicional com a facilidade 

de manutenção e a confiabilidade líder do setor, resultados da Crown 

Technovation™. Das docas até suas instalações, a Série PR 4500 transporta 

muito mais.  

Some mais potência,   
      confiança 
  e valor às 
   suas operações com a

 Série PR 4500.

Série PR 4500 é o máximo em 
     movimentação de paletes.

■ Você usa várias transpaleteiras para as tarefas de fabricação, trabalho em docas, preparação de materiais e transporte? 

■ Você transporta cargas em paletes individuais ou empilhados por distâncias longas? 

■ A manobrabilidade e a visibilidade melhoradas em áreas congestionadas ajudariam seus operadores?

■ Os operadores podem trabalhar com segurança e confiança perto de outras transpaleteiras a velocidades mais altas?  

Transporte.

■ Seus operadores ficam cansados antes do final do turno? 

Como uma transpaleteira dedicada, a Série PR 4500 

melhora significativamente a produtividade e o seu 

retorno sobre o investimento. 

Sua potência, manobrabilidade, conforto, 

apoio para a parte inferior do corpo e outras 

características próprias ajudam os operadores 

A transpaleteira certa para sua aplicação faz uma imensa diferença na produtividade.

A Série PR 4500 é a 
resposta para os seus 
desafios de produtividade  
em toda a sua operação. 
Seu excepcional design 
ergonômico garante conforto 
e segurança. A tecnologia 
Access 1 2 3, os motores  
AC fabricados pela Crown,  
a frenagem e-GEN e o 
trabalho com a direção 
totalmente assistida, 
fornecem um desempenho 
seguro, confiável e líder 
do setor. Para obter mais 
informações sobre essas e 
outras características Crown 
Technovation, acesse o  
site crown.com. 

Diferentes aplicações  
exigem diferentes tipos  
de transpaleteiras. A 
combinação correta de 
transpaleteiras é crucial se 
você quiser maximizar a 
eficiência e obter o custo 
total mais baixo possível.
 
Muitas operações 
descobriram que a  
Série PR 4500 é a opção 
mais eficiente para a  
movimentação de paletes. 
Além disso, a Crown oferece 
uma linha completa de  
transpaleteiras projetadas 
para atender às 
necessidades exatas  
de sua aplicação. 

a transportar paletes com rapidez e segurança. 

Operadores e gerentes concordam: a Série PR 4500 é 

o máximo em movimentação de paletes. Considere 

todos os desafios de sua aplicação para encontrar 

uma transpaleteira que melhor se adapte às tarefas e 

maximize o valor. 

A Série PR 4500 
 da Crown...
         sua mais 
  poderosa vantagem
    para indústria,   
trabalho em docas, 
preparação de materiais 
e transporte. 
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Apoio estofado para o 
joelho e para as costas 

As superfícies de apoio 
estofadas posicionam o 

operador e fornecem 
proteção contra 

impactos violentos 
das docas, juntas 

de dilatação 
e pisos 
irregulares.

Espaço do compartimento 
do operador A Série PR 4500 

dá ao operador um espaço 
significativamente maior 

para sua movimentação e 
alívio postural, reduzindo 

a fadiga e aumentando 
a produtividade. 

A Série PR 4500 dá aos operadores a potência e a confiança para  

transportar mais paletes com segurança. A direção assistida, as 

configurações de desempenho personalizadas, a ergonomia da Crown, o 

posicionamento firme, a proteção contra movimentos bruscos e o desempenho 

incomparável fazem dela o máximo em movimentação de paletes.

Interruptor 
de segurança 

da barra de entrada  
Se um operador  

colocar um pé na barra de 
entrada com a tração acionada, 

a transpaleteira desacelera 
inercialmente até parar e um  
alarme sonoro é emitido. 

Direção assistida  
 A Série PR 4500 

fornece uma excelente 
manobrabilidade para os 
operadores que trafegam em 
espaços limitados e próximos 
de áreas de trabalho 
congestionadas. 

Display do  
Access 1 2 3  

As características de 
produtividade incluem 
modos de desempenho 
programáveis para vários 
níveis de habilidade, 
comunicação das principais 
funções da transpaleteira 
e diagnósticos avançados 
para uma solução rápida  
de problemas e precisa  
sem a necessidade de  
um terminal de serviço.  

Empilhadeira contrabalançadas 

                               Transpaleteiras com operador atrás

                                                          Série PR 4500  

Postura lateral variável  
O design da Série PR 4500 
posiciona o operador de 
modo que ele tenha máxima 
efetividade e visibilidade para 
frente e para trás durante 
as funções de manuseio 
de carga e deslocamento. 
A orientação do controle 
do operador permanece 
constante. 

Posições 
flexíveis  
dos pés 
O design 
exclusivo da 
Crown de 
posicionamento 
dos pés 
garante que o 
pé esquerdo do 
operador fique 
no pedal do freio 

e o pé direito 
fique na zona de 

ativação do sensor de 
deslocamento, que conta 

com uma generosa área para 
o posicionamento flexível.

Resolver os desafios da 
produtividade do operador 
orientou o projeto da  
Série PR 4500.  
A vantagem da direção 
assistida de reação rápida 
e precisa ajuda a manobrar 
cargas pesadas em áreas 
com muito movimento com 
segurança e produtividade. 
Projetada para ter um 
desempenho excepcional em 
docas congestionadas e em  

Piso suspenso  
O design do piso com redução 
de impacto é suspenso, 

similar ao usado na Série 
RR 5700 de empilhadeiras 

pantográficas da 
Crown, proporciona 

um conforto 
excepcional 

sobre docas 
e pisos 

irregulares.

longas 
distâncias, 
a plataforma 
suspensa reduz 
significativamente 
os impactos 
da direção sobre 
docas niveladoras, 
juntas de dilatação 
e pisos irregulares. 
O incomparável 
compartimento ergonômico 
posiciona firmemente o 
operador fornecendo ao mesmo 
tempo um alívio postural que 
reduz a fadiga. Os modos de 
desempenho do Access 1 2 3™ e 
o interruptor de segurança da barra 
de entrada estimulam ainda mais 
as práticas operacionais seguras. 
A segurança e a produtividade 
convergem para a Série PR 4500.

Movimente.     
  Com confiança.   

Cinco pontos de contato 
A Série PR 4500 posiciona 
firmemente o operador 
com os dois pés e mãos 
colocados de maneira ideal 
para o controle, apoiando 
ao mesmo tempo a parte 
inferior do corpo. 

A combinação da direção 
assistida, do pequeno raio de 
giro e o comprimento curto da 
parte superior proporciona uma 
excelente manobrabilidade na  
Série PR 4500 durante a entrada ou 
saída dos corredores ou em áreas 
de preparação congestionadas. 



pr  point

Com a tecnologia 
Access 1 2 3, a  
Série PR 4500 
fornece um 
desempenho 
consistente 
e os mesmos 
diagnósticos 
avançados 
comprovados em toda 
a linha de produtos 
Crown.  
Além disso, o Sistema 
InfoPoint™ complementa 
a tecnologia Access 1 2 3 
fornecendo um serviço mais 
rápido, mais simples e com 
maior qualidade seguindo 
um processo de solução de 
problemas lógico e fácil de 
entender. 

Os principais componentes 
do sistema incluem o Guia 
de Referência Rápida 
do InfoPoint, mapas de 
componentes e informações 
localizados em toda a 
transpaleteira. 

Eles foram projetados para 
dar aos técnicos as três 
perguntas de um problema: 

■ O que é  
■ Onde está 
■ O que faz.

por dentro 
e por fora.

Assim, os técnicos podem 
resolver qualquer problema 
com rapidez e precisão, sem 
a necessidade de esquemas, 
diagramas elétricos ou 
manuais de serviço na maioria 
dos reparos. O sistema 
de suporte da Crown 
proporciona produtividade, 
segurança e o menor custo 
total de propriedade  
possível.

A acessibilidade  
para manutenção 
da Série PR 4500 
é fácil e rápida e 
conta com uma 
tampa removível 
para a unidade 
de tração e porta 
basculante.

O Sistema 
InfoPoint dá aos 
técnicos uma 
ferramenta de 
valor inestimável 
para ajudá-los 
a consertar a 
transpaleteira de 
maneira correta, 
rápida e logo na 
primeira vez.

Apenas exemplo Apenas exemplo



    Nós 
garantimos...   

A vantagem exclusiva 
fornecida pela tecnologia 
Access 1 2 3 da Crown  
é que a Série PR 4500 sabe 
o que está acontecendo e 
usa estas informações para 
aprimorar o desempenho 
do sistema. Esse é 
o resultado de várias 
informações compartilhadas 
pelos principais sistemas 

A Série PR 4500 conta com a 
maior e mais durável unidade 
de tração para transpaleteiras 
do mercado. Projetada e 
fabricada pela Crown, a unidade 
de tração AC é totalmente 
integrada com o sistema de 
Freio e-GEN™, que proporciona 
uma frenagem sem atrito e 
consistentemente confiável por 
toda a vida útil da transpaleteira. 

™

™

™ da transpaleteira. Isso 
inclui informações em 
tempo real da tração 
AC, frenagem, direção, 
sistemas hidráulicos e outros 
sistemas da transpaleteira. 
A transpaleteira sabe a sua 
velocidade e direção, níveis 
de temperatura, níveis de 
desempenho do operador, 
funções selecionadas, entre 
outros. Quando as condições 
mudam, a transpaleteira 
usa essas informações para 
responder imediatamente 
com desempenho otimizado e 
seguro. O usuário também se 
beneficia dos três modos de 
desempenho: Produtividade, 
eficiência e iniciante.

O sistema de articulação 
de elevação conta com 

uma construção de aço maciço 
por toda parte, inclusive a barra de 
torção maior e mais pesada em sua 
categoria para evitar empenamento 
em caso de um impacto severo.

A experiência da Crown com 
rodas de carga garante opções 
ideais de rodas de carga e estende 
a vida delas integrando todos 
os componentes críticos, tais 
como compostos, cubos, 
rolamentos e eixos. 

     As placas de 
desgaste 

são fabricadas com 
aço temperado tão  
resistente que é usado  
nas pontas das lâminas 
das escavadeiras. Isso  
proporciona maior  
resistência e proteção  
em áreas de alto  
impacto e desgaste,  
especialmente afetadas  
por superfícies irregulares 
e docas.

   O conjunto de garfo 
é uma peça de aço de 

grande espessura formado para 
proporcionar resistência máxima 
e projetado para manusear 3.640 
kg por anos. Estruturas de aço 
adicionais são colocadas em áreas 
essenciais de tensão sob o garfo, 
evitando a fadiga prematura.

A estrutura da unidade de 
potência da Crown   
foi projetada especialmente para  
proporcionar estabilidade e maior 
força nos pontos de alta 
tensão, ultrapassando 
em muito a norma 
do setor. Esse é 
um diferencial óbvio 
entre a Crown e 
qualquer produto 
convencional. 

Os conjuntos de cásteres 
fabricados pela Crown contam 
com componentes mais robustos 
em toda a transpaleteira, incluindo 
molas, eixos e mais aço onde é 
importante. Os recursos de ajuste 
rápido sem calços aperfeiçoam a 
estabilidade, a vida útil das rodas, 
manuseio, frenagem e tração. 

Uma barra de torção  
opcional com cásteres  
de ajuste rápido  
(exibidos acima) soma rigidez aos 
garfos de comprimento duplo  
e triplo. Cada cáster pode  
ser ajustado facilmente 
para compensar o  
desgaste normal da  
roda de tração. Basta  
soltar a contraporca e  
ajustar a altura do  
cáster com uma  
chave Allen.

A Série PR 4500 conta com a mesma estrutura 

inferior robusta comprovada das transpaleteiras 

da Série PE 4000/4500 da Crown. As melhorias 

estruturais exclusivas da Crown e o uso de aços 

resistentes garantem o desempenho duradouro, 

especialmente quando podem ocorrer danos 

onerosos e nos pontos de maior tensão.  

Apenas a Crown garante.  

A roda de tração de 330 mm 
garante uma condução mais 
suave e manuseio seguro de 
cargas pesadas, superando 
facilmente os produtos 
convencionais  
com rodas de  
255 mm.

Garantias
Sistema de controle Access 1 2 3 3 anos
Sistema de freio e-GEN 2 anos

Garantia
Conjunto soldado dos garfos 5 anos

Compare você mesmo.
Ninguém mais vai tão.

A Série PR 4500...  

  projetada, 
fabricada 

  e comprovada 
     por seu valor 
     extraordinário. 

                porque ela é     
feita para durar.

O exclusivo Sistema de Controle Access 1 2 3 

Incorporado da Crown, permite desempenho e 

diagnósticos seguros, confiáveis e líderes do setor 

por meio um método intuitivo de comunicação. 

Garantido. 
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     extraordinário. 

                porque ela é     
feita para durar.

O exclusivo Sistema de Controle Access 1 2 3 

Incorporado da Crown, permite desempenho e 

diagnósticos seguros, confiáveis e líderes do setor 

por meio um método intuitivo de comunicação. 

Garantido. 



SÉRIE
PR 4500

Pantone 424
Pantone 370

Crown Lift Trucks do Brasil - 
Comércio de Empilhadeiras Ltda
CLA - Centro Logístico
Anhanguera Jundiaí
Av. Antonieta Piva Barranqueiros,
s/n - Dist. Industrial Rodovia 
Anhanguera Km 62 Jundiaí/SP -
CEP 13.212-000 - Brasil
Tel.: +55 11 4585-4040
Fax: +55 11 4585-4050
crown.com

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

Nem todos os produtos e recursos de produto estão 
disponíveis em todos os países no qual este documento 
é publicado.

A Crown, o logotipo Crown, a cor bege, Crown Lift Trucks, a 
marca Momentum, ecologic, Crown ecologic, Technovation, 
Access 1 2 3, e-GEN e InfoPoint são marcas registradas da  
Crown Equipment Corporation nos Estados Unidos e em 
outros países.
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Crown Equipment Corporation
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