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สร้า้งมาเพื่่�องาน 
ออกแบบมาเพื่่�อ คุณุ
รีถยกซีรีีสี์์ RC 5700 จาก Crown ส์ามารีถรีบัมือกับงานทีี่�

ยากและส์ภาพการีที่ำางานทีี่�โหดูหนิ ดีูไซีน์แบบยืนขัับทีี่�กรีะทัี่ดู

รีดัูนั�นส์รีา้งมาเพื�อใหง้านขัองคุณุง่ายขั้�น คุวามส์ะดูวกส์บาย

โดูยรีวม ทัี่ศนวสิ์ยัทีี่�เป็น็เลิศ และการีคุวบคุมุทีี่�ที่ำาไดู้ไมย่าก 

ที่ำาใหร้ีถยกซีรีีสี์ ์RC 5700 ช่ว่ยใหผูู้้คุ้วบคุมุรีถส์ามารีถจดัูการี

งานแที่บที่กุป็รีะเภที่ไดู้อยา่งง่ายดูาย

ซีรี้สี ์RC 5700 จาก Crown:
ยกร้ะดัับมาตร้ฐานไปอีกขั้ั�น

อเนกปร้ะสงค์ุ
รถยกซีรีสี์ ์RC 5700 มีคีวามี
ยดืหย่�นพอทีี่�จะจดัการกับงาน
แที่บที่ก่ประเภที่ ตัั้�งแตั้�งานทีี่�
ต้ั้องอาศััยแผ่�นปรบัระดับทีี่�
แข็ง็แรงตั้ลอดจนถึงงานใน
พื�นทีี่�แคบ ๆ ไมี�ว�าจะรอ้นตัั้บ
แตั้กหรอืหนาวปากส์ั�น

ทััศนวิสิยั
ทัี่ศันวิส์ัยยอดเยี�ยมีในที่ก่
ทิี่ศัที่างทัี่�งบรเิวณเหนอื
หวั ผ่�านเส์า และเหนอืงายก 
ช่�วยเพิ�มีผ่ลิตั้ภาพและความี
ปลอดภัยข็องผ่้ค้วบคม่ีรถ

สะดัวิกสบายและ
ปลอดัภััย
ความีส์ะดวกส์บายเหนอืใคร
ส์ำาหรบัผ่้ค้วบคม่ีรถและระบบ 
Intrinsic Stability System™ 
จาก Crown ช่�วยใหผ้่้ค้วบคม่ี
รถมีั�นใจในการที่ำางานใหส้์ำาเรจ็
ลล่�วงมีากข็ึ�น

คุวิามนา่เชื่่�อถ่ือ
รถยกซีรีสี์ ์RC 5700 ส์รา้งมีา
เพื�อการใช่ง้านทีี่�ยาวนาน อาศััย
การบำารง่รกัษาเพยีงเล็กนอ้ย
ในข็ณะทีี่�ใหป้ระส์ทิี่ธภิาพการใช่้
งานยาวนาน พรอ้มีทัี่�งช่�วยลด
ต้ั้นที่น่รวมีข็องคณ่ในการเป็น
เจา้ข็อง



เห็็นมากขั้้�น 
ก็ทัำาได้ัมากขั้้�น

ทััศนวิสิัยั

ห้้องเย็น็เก็็บรักั็ษาสินิค้้า ชั้ั�นวางแบบขับัรัถเขัา้ ก็ารัจัดัก็ารัสิิ�งบรัรัที่กุ็โดย็ไม่ใ่ชั้พ้าเลที่

ไฟแสิดงสิถานะ
ปลาย็งา 
ลดค้วาม่ยุ็ง่ย็าก็ในก็ารั
ปอ้นพาเลที่และชั้ว่ย็
ปรัะห้ย็ดัเวลาในที่กุ็ก็ารั
เค้ล่�อนไห้ว

ไฟแสิดงสิถานะ
บงัโค้ลนสิส้่ิม่ 
เน้นก็ารัวางตำำาแห้นง่
ด้านท่ี่�ถกู็ต้ำองในพ่�นท่ี่�
แค้บ

ด่ไซนเ์สิาบรัเิวณ
ม่มุ่รัถ 
ชั้ว่ย็เพิ�ม่ทัี่ศนวสิิยั็
จัาก็ม่มุ่ม่องขัองผูู้้
ค้วบค้มุ่รัถ

ห้นว่ย็จัา่ย็ก็ำาลงั
แบบเขัา้รูัป 
เพิ�ม่รัะย็ะก็ารัม่องเห็้น
เพ่�อให้้ผูู้ค้้วบค้มุ่รัถม่่
ทัี่ศนวสิิยั็ก็วา้งขั้�นและม่่
ผู้ลติำภาพม่าก็ขั้�น

รถยกซีรีสี์ ์RC 5700 จาก Crown เปน็หนึ�งในรถยกถ�วงนำ�าหนกัทีี่�ยดืหย่�น
ทีี่�ส์ด่ในอ่ตั้ส์าหกรรมี ไมี�ว�าจะเปน็การข็นข็องลงจากรถพ�วงในช่�องจอด การ
ข็นส์�งส์นิค้าข็า้มีคลังส์นิค้า หรอืการเติั้มีส์นิค้าและนำาส์นิค้ากลับคืน

การควบคม่ีรถในพื�นทีี่�แคบอย�างบรเิวณรถบรรที่ก่ ช่�องที่างแคบ ๆ หรอืช่ั�น
วางแบบข็บัรถเข็า้ก็ง�ายข็ึ�นได้ดว้ยรถยกซีรีสี์ ์RC 5700 ทีี่�มีาพรอ้มีทัี่ศันวสิ์ยั
ทีี่�เหนอืใครและคันควบคม่ีอเนกประส์งค์ทีี่�ใช่ง้านง�าย Crown ออกแบบใหร้ถ
ยกซีรีสี์น์ี�ส์ามีารถรบัมีอืกับอ่ณหภม้ีทีิี่�เปลี�ยนแปลงไปได้ ช่�วยใหส้์ามีารถดำาเนนิ
งานในพื�นทีี่�รอ้นหรอืเยน็ไดทั้ี่�งวนัทัี่�งคืน นอกจากนี� ยงัมีตัีั้วเลือกช่่ดติั้ดตัั้�ง
เส์รมิีหลากหลายทีี่�ช่�วยใหร้ถยกซีรีสี์ ์RC 5700 ส์ามีารถจดัการส์ิ�งบรรที่ก่
ไดโ้ดยไมี�จำาเปน็ต้ั้องมีพีาเลที่ นับเปน็รถยกอเนกประส์งค์ส์ำาหรบัการใช่ง้านทีี่�
หลากหลายอย�างแท้ี่จรงิ

รถยกซีรีสี์ ์RC 5700 มีอบทัี่ศันวสิ์ยัในบรเิวณทีี่�จำาเปน็ทีี่�ส์ด่อย�างในรถบรรที่ก่ ทีี่�ช่�องจอด 
ในช่�องที่างแคบ ๆ และในบรเิวณทีี่�แออัด

โครงกระจงัหนา้โปรไฟล์ตั้ำ�าและหน�วยจ�ายกำาลังทีี่�เข็า้รป้ควบค้�ไปกับดไีซีนข์็องเส์า หลัก และ
หลังคา ใช่ป้ระโยช่น์จากการวางตั้ำาแหน�งแบบยนืข็บัข็องผ่้ค้วบคม่ีรถเพื�อมีอบทัี่ศันวสิ์ยัทีี่�
ช่ดัเจนข็ึ�นโดยใช่แ้รงน้อยลง

ปร้ะสทิัธิภิัาพื่ทีั�เห็นอ่ใคุร้สำาห็ร้บั
งานห็ลายห็ลากปร้ะเภัทั

อเนกประสังค์์



พนกั็พงิ/แผู้น่รัองสิะโพก็ ชั้ว่ย็เพิ�ม่
ค้วาม่สิะดวก็สิบาย็ขัองผูู้้ค้วบค้มุ่รัถพรัอ้ม่กั็บ
ให้้ค้วาม่ย็ด่ห้ยุ็น่ในก็ารัเปล่�ย็นตำำาแห้นง่ตำลอด
ชั้ว่งเวลาที่ำางาน ล้อม่รัอบรัา่งก็าย็ด้วย็เบาะรัอง
แบบโค้้งม่น

พ่�นท่ี่�ที่ำางาน ที่ำาห้น้าท่ี่�เปน็เดสิก์็ท็ี่อปแบบพก็พา
อนัแสินสิะดวก็สิบาย็สิำาห้รับัผูู้้ค้วบค้มุ่รัถ ม่าพรัอ้ม่
กั็บพ่�นผู้วิท่ี่�เรัย่็บและค้ลปิห้นบ่เอก็สิารั

ท่ี่�วางเท้ี่า ชั้ว่ย็ผู้อ่นค้ลาย็สิรัร่ัะใน
รัะห้วา่งก็ารัอยู็ท่ี่ำางานกั็บท่ี่� ม่าพรัอ้ม่
กั็บแผู้น่พ่�นท่ี่�ให้ญ่ท่่ี่�สิดุในรุัน่

สิวติำชั้ค์้วาม่ปลอดภัย็ Entry Bar™ ชั้ว่ย็เพิ�ม่ค้วาม่ปลอดภัย็ขัองผูู้้ค้วบค้มุ่รัถโดย็
ที่ำางานรัว่ม่กั็บเบรัก็และแปน้เห้ย็ย่็บ ห้าก็ผูู้้ค้วบค้มุ่รัถวางเท้ี่าบนสิวติำชั้ ์Entry Bar รัถย็ก็จัะ
ลดค้วาม่เรัว็โดย็อตัำโนม่ติัำและสิง่เสิย่็งแจ้ังเต่ำอน 

เบรัก็และแปน้เห้ย็ย่็บ เพิ�ม่ค้วาม่ปลอดภัย็ในก็ารัปฏิิบติัำ
งานด้วย็แปน้แห้ย็ย่็บคู้่ท่ี่�สิง่เสิรัมิ่ไม่ใ่ห้้ผูู้้ค้วบค้มุ่รัถใชั้เ้ท้ี่าเพย่็ง
ขัา้งเด่ย็วในก็ารัค้วบค้มุ่รัถย็ก็ ปก็ปอ้งทัี่�งรัถย็ก็และผูู้้ค้วบค้มุ่รัถ
โดย็รัะบบเบรัก็อตัำโนม่ติัำเม่่�อย็ก็เท้ี่าขัา้งซา้ย็ขัองผูู้้ค้วบค้มุ่รัถออก็
จัาก็แปน้เบรัก็ ห้้องขับัท่ี่�ก็วา้งขั้�นและสิาม่ารัถปรับัตำำาแห้นง่ขัอง
เท้ี่าได้ชั้ว่ย็ผู้อ่นค้ลาย็สิรัร่ัะในรัะห้วา่งก็ารัเค้ล่�อนท่ี่�

ตัวิเลอ่กทีั�ใชื่ข่ั้อง
ผู้้คุ้วิบคุมุร้ถืทีั�มผีู้ลติภัาพื่
ดว้ยรถยกซีรีสี์ ์RC 5700 ผ่้ค้วบคม่ีรถจะส์มัีผ่สั์ได้ถึง
ผ่ลิตั้ภาพ พรอ้มีทัี่�งความีส์ะดวกส์บายและการควบคม่ีทีี่�
เหนอืความีคาดหมีาย ดีไซีนข์็องพื�นทีี่�ส์ำาหรบัผ่้ค้วบคม่ี
รถผ่ส์มีผ่ส์านกับฟเีจอรก์ารใช่ง้านเพื�อใหผ้่้ค้วบคม่ีรถ
มีคีวามียดืหย่�นมีากข็ึ�นในการมีองเหน็ ปฏิิบติัั้งาน และ
เคลื�อนไหวในพื�นทีี่�แออัด โดยมีคีวามีปลอดภัย ความี
ส์ะดวกส์บาย และผ่ลิตั้ภาพมีากข็ึ�น

หนา้ตั้�อไป:

ฟเีจัอรัค์้วาม่สิะดวก็สิบาย็ท่ี่�เพิ�ม่ขั้�นด้วย็
แผู้น่พ่�นและท่ี่�วางแขันแบบปรับัรัะดับได้ 

FlexRide™

คั้นค้วบค้มุ่อเนก็ปรัะสิงค์้ 
ม่ด้่าม่จับัท่ี่�สิบาย็ม่อ่และชั้ว่ย็ให้้ผูู้ค้้วบค้มุ่รัถ
สิาม่ารัถผู้สิม่ผู้สิานฟงัก์็ชั้ั�นต่ำาง ๆ ได้



การออกแบบตั้ามีหลักส์รรีศัาส์ตั้รที์ี่�ไมี�เหมีอืนใครข็อง 
Crown ช่�วยใหผ้่้ค้วบคม่ีรถมีสี์มีาธกัิบงานและควบคม่ีรถ
ได ้เพิ�มีผ่ลิตั้ภาพโดยเพิ�มีความีส์ะดวกส์บายและลดความี
เมีื�อยล้า

นวตัั้กรรมีทีี่�พงิด้านข็า้งข็อง Crown ทีี่�กลายมีาเปน็
มีาตั้รฐานข็องอ่ตั้ส์าหกรรมี มีจ่ีดส์มัีผ่สั์ทีี่�มีั �นคงหา้จ่ดเพื�อ
รกัษาตั้ำาแหน�งข็องผ่้ค้วบคม่ีรถพรอ้มีกับลดการบดิและ
หม่ีนทีี่�เกิดข็ึ�นตั้�อเนื�อง

ความีส์ง้ข็องพื�นวางแผ่นออกแบบมีาใหต้ั้ำ�าพอทีี่�จะเปิด/ปดิ
การที่ำางานบ�อย ๆ ไดอ้ย�างง�ายดาย แตั้�ก็ส์ง้พอทีี่�จะปอ้งกัน
ไมี�ใหง้าข็องรถข็นพาเลที่เข็า้กับในพื�นทีี่�ส์ำาหรบัควบคม่ีรถ

รัะบบ Intrinsic Stability System ขัอง 
Crown ออกแบบมีาเพื�อแก้ไข็ต้ั้นเหตั้ข่็อง
ส์ภาพการที่ำางานทีี่�ไมี�เส์ถียร ซีึ�งช่�วยเติั้มีเต็ั้มี
แนวที่างปฏิิบติัั้ในการปฏิิบติัั้งานทีี่�ปลอดภัย
และมีปีระส์ทิี่ธภิาพซีึ�งส์รา้งความีมีั�นใจใหกั้บผ่้้
ควบคม่ีรถ แที่นทีี่�จะไปท้ี่าที่ายพวกเข็า

เที่คโนโลยรีะบบเช่งิรก่ข็อง Crown ออกแบบมีา
เพื�อเพิ�มีความีปลอดภัยข็องผ่้ค้วบคม่ีรถในการ
ใช่ง้านจรงิ ผ่ลิตั้ภาพ และความีมีั�นใจ

รัะบบกั็นสิะเท่ี่อน FlexRide ชั้ว่ย็
ปอ้งกั็นก็ารัแรังก็รัะแที่ก็และก็ารั
สิั�นสิะเท่ี่อนม่าก็ก็วา่พ่�นแบบปรับั
รัะดับอตัำโนม่ติัำแบบทัี่�วไปท่ี่�ออก็แบบ
ม่าสิำาห้รับัผูู้้ค้วบค้มุ่รัถขันาดปก็ติำ 
ด้วย็ฟเีจัอรัก์็ารัปรับันำ�าห้นกั็ขัอง 
FlexRide ที่ำาให้้สิาม่ารัถปรับัแต่ำง
รัะบบกั็นสิะเท่ี่อนได้ตำาม่ขันาดขัองผูู้้
ค้วบค้มุ่รัถ

ค์วิามปลอดภััย

ห็นทัางสดุัฉลาดั 
ส้ ่คุวิามเสถีืยร้

ร้ถืยกทีั�
ปร้บัมาเพื่่�อ คุณุ

ค์วิามสัะดวิกสับาย

ท่ี่�วางแขันสิาม่ารัถปรับัรัะดับให้้สิงูได้  
ถ้ง 6 ฟุตำเพ่�อให้้รับักั็บค้วาม่สิงูขัองผูู้้
ค้วบค้มุ่รัถ นอก็จัาก็น่�ย็งัม่แ่ผู้น่รัอง 
สิว่นวางตำำาแห้นง่สิรัร่ัะ และสิว่นรัองรับั
ท่ี่�ชั้ว่ย็ลดค้วาม่เม่่�อย็ล้าอก่็ด้วย็ ขัณะท่ี่�
ท่ี่�วางแขันแบบทัี่�วไปต้ำองให้้ผูู้้ค้วบค้มุ่
รัถปรับัตัำวเขัา้กั็บรัถย็ก็แที่น

■			รัะบบค้วบคุ้ม่ค้วาม่เรัว็ก็ารัเขัา้มุ่ม่ 
รถยกซีรีสี์ ์RC 5700 ร้ทิ้ี่ศัที่างการเคลื�อนทีี่� 
ม่ีมีข็องพวงมีาลัย และความีเรว็ข็องรถยก 
อาศััยข็อ้ม้ีลเหล�านี�ในการจำากัดความีเรว็ในการ
เคลื�อนทีี่�เวลาเข็า้ม่ีมี

■			รัะบบค้วบคุ้ม่ค้วาม่เรัว็ที่างลาด 
ระบบควบคม่ีอัจฉรยิะคอยควบคม่ีใหหร้ถยกมีี
ความีเรว็ทีี่�คงทีี่�เมีื�ออย้�บนที่างลาดเพื�อไมี�ใหเ้ส์ยี
โมีเมีนตัั้มี นอกจากนี� ยงัช่�วยใหร้ถยกหย่ดอย้�
บนที่างลาดโดยอัตั้โนมีติัั้ จนกว�าผ่้ค้วบคม่ีรถ
จะเริ�มีเคลื�อนทีี่�ไปข็า้งหนา้หรอืถอยหลัง 

■			ค้วาม่เรัว็ไฮดรัอลกิ็ท่ี่�ค้วบคุ้ม่ด้วย็รัะบบ 
ระบบไฮดรอลิกจะจำากัดความีเรว็ในการเอียงและยก
ดา้นข็า้งโดยอัตั้โนมีติัั้เพื�อเพิ�มีความีเส์ถียรข็องรถ
ยกพรอ้มีกับความีมีั�นใจข็องผ่้ค้วบคม่ีรถ

■			รัะบบค้วบคุ้ม่ค้วาม่เรัว็ก็ารัเค้ล่�อนท่ี่� 
รถยกซีรีสี์ ์RC 5700 จะจำากัดความีเรว็การ
เคลื�อนทีี่�และความีเรว็เบรกโดยอัตั้โนมีติัั้โดยอิงจาก
ความีส์ง้งาและส์ภาพการที่ำางานอื�น ๆ

■			รัะบบอนิเตำอรัล์อ็ก็ก็ารัเอย่็ง 
เมีื�องาและเส์าเอียงไปข็า้งหน้ามีากกว�า 2 องศัา ช่�วย
ใหง้ายกลอยข็ึ�นเหนือระยะยกอิส์ระ ยิ�งเอียงในระดบั
ทีี่�ส์ง้อาจที่ำาใหร้ถยกควำ�าได้

■			ตำุม้่ถ่วงนำ�าห้นกั็เพิ�ม่ค้วาม่เสิถ่ย็รั
รถยกข็อง Crown ดำาเนนิการที่ดส์อบโดยใช่แ้รง
จรงิ ๆ เพื�อปรบัปร่งการออกแบบผ่ลิตั้ภัณฑ์์ รถ
ยกซีรีสี์ ์RC 5700 มีาพรอ้มีกับตั้่้มีถ�วงนำ�าหนักทีี่�
ช่�วยเส์รมิีความีเส์ถียรใหกั้บดีไซีนที์ี่�กระทัี่ดรดัและ
ประหยดัพื�นทีี่�
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ศ้ันยค์วบคม่ีระบบรวมี 
Access 123™ ที่ำาใหร้ถยกข็อง 
Crown ฉลาดข็ึ�น โดยแช่รข์็้อม้ีลทีี่�ได้
จากการลากจ้ง การเบรก การบังคับ 
ไฮดรอลิก และฟงัก์ช่นัอื�น ๆ แบบเรี
ยลไที่มี์

ระบบทีี่�ติั้ดตัั้�งมีาในตัั้วนี� ตัั้วเดยีวกับ
ทีี่�ใช่ใ้นรถยกไฟฟา้ร่�นอื�นข็อง Crown 
ช่�วยเพิ�มีประส์ิที่ธภิาพที่างเที่คนิค
และประส์ทิี่ธภิาพการที่ำางาน ส์�งผ่ลให้
ประหยดัเวลาและต้ั้นที่น่ในการใช่ง้าน
อย�างช่ดัเจน ช่�างเที่คนคิส์ามีารถใช่ ้
Access 123 เพื�อเปดิหรอืปดิช่ิ�นส์�วน
ใดช่ิ�นส์�วนหนึ�ง อ�านค�าแรงดนัไฟฟา้ 
และดำาเนินการส์อบเทีี่ยบอย�างแมี�นยำา 

ปร้ะสทิัธิภิัาพื่การ้ใชื่ง้าน 
ต่อเน่�องเต็มเป่� ยม

ค์วิามน่าเชื่่�อถ่ือ

รัะบบเบรัก็ eGEN™ ช่�วยใหค้่ณไดป้ระโยช่นใ์นดา้นประส์ทิี่ธภิาพการที่ำางาน การ
ซี�อมีบำาร่ง และต้ั้นที่่นในการเป็นเจา้ข็องโดยเลิกใช่เ้บรกแรงเส์ยีดที่านแบบดั�งเดมิี

■		เบรกมีอืแบบอัตั้โนมีติัั้เปน็จ่ดเดียวทีี่�มีแีรงเส์ยีดที่าน จะที่ำางานก็ตั้�อเมีื�อรถยกหย่ด
นิ�ง ไมี�มีแีรงเส์ยีดที่าน ไมี�มีกีารส์กึหรอ

■		ใหผ้่้ค้วบค่มีรถส์มัีผ่สั์กับเบรกทีี่�ใหค้วามีร้ส้์กึส์มีำ�าเส์มีอ

■		รบัประกันส์องปเีต็ั้มี

ร้ถืยกซีรี้สี ์RC 5700: ยกร้ะดัับมาตร้ฐานขั้้�นไปอีกขั้ั�น 
ติั้ดตั้�อตัั้วแที่นจำาหน�ายข็อง Crown ในพื�นทีี่�ข็องคณ่เพื�อดก้ารส์าธติั้

ไปท่ี่� crown.com
ดูซูีรีีสี์ ์RC 5700

Crown ใหก้ารส์นับส์นน่ตัั้�งแตั้�ก�อนทีี่�รถยกจะออกจากโรงงาน วธิกีารใหบ้รกิารแบบบ้รณาการข็องเรามีอบประส์บการณ์ทีี่�ผ่�านการพสิ์จ้น์
ตั้ามีเวลากับลก้ค้าข็องเราทัี่�งก�อน ระหว�าง และหลังการข็าย

เคุร้อ่ขั้า่ยสนบัสนนุทีั�ผู้า่นการ้ทัดัสอบจาก Crown

ค์วิามปลอดภััยและการฝึกึอบรม
โปรแกรมีการฝึึกอบรมีข็องเราครอบคลม่ีตัั้�งแตั้�ระดบัผ่้ค้วบคม่ีรถ หวัหนา้งาน ช่�างเที่คนคิ ตั้ลอดจนถึงพนกังานในบรเิวณทีี่�ใช่ง้าน
รถ ซีึ�งจะส์ามีารถช่�วยส์นบัส์นน่ความีพยายามีในการส์รา้งส์ภาพแวดล้อมีการที่ำางานทีี่�ปลอดภัยและเกิดผ่ลิตั้ภาพ โปรแกรมีการฝึึกผ่้ฝึ้ึก 
DP TrainSafe™ ทีี่�เรานำาเส์นอ ในพื�นทีี่�ส์ามีารถจดัหาอ่ปกรณใ์หกั้บองค์กรข็องคณ่ตั้ลอดจนถึงการฝึึกอบรมีผ่้ค้วบคม่ีรถใหมี�ใหใ้ช่ท้ี่รพัยากร
ข็องตั้นอย�างมีปีระส์ทิี่ธภิาพ ทีี่�ศ้ันยก์ารฝึึกอบรมีตั้ามีภม้ีภิาค การฝึึกอบรมีช่�างเที่คนคิบรกิาร Demonstrated Performance ข็อง Crown 
ลำ�าหนา้กว�าการฝึึกอบรมีหลักส์ต้ั้รในหอ้งเรยีนทัี่�วไป โดยอนญ่าตั้ใหผ้่้เ้ข็า้ร�วมีไดท้ี่ำางานกับรถยกโดยมีคีรฝึ้ึกเปน็ผ่้แ้นะนำา

การบำารุงรกัษาและการซ่อ่มแซ่มรถืยก
ระบบ Integrity Service System™ ข็อง Crown ช่�วยใหร้ถยกข็องคณ่ที่ำางานไดไ้มี�ว�าจะเป็นแบรนดอ์ะไรก็ตั้ามี ระบบ Integrity Service 

System ข็องเรานำาเส์นอแผ่นการใหบ้รกิารทีี่�หลากหลายเพื�อตั้อบโจที่ยค์วามีต้ั้องการข็องคณ่ในวธิทีีี่�มีปีระส์ทิี่ธภิาพและค่ม้ีค�า ทัี่�งในดา้นเวลาและ
วสั์ดอ่่ปกรณต์ั้ลอดจนถึงการบำารง่รกัษาแบบส์มีบ้รณ ์เรามีรีถตั้้ซ้ี�อมีบำารง่ระบบ GPS เตั้รยีมีพรอ้มีเพื�อใหแ้น�ใจว�าช่�างซี�อมีบำารง่ข็องคณ่จะมีาถึง
พรอ้มีกับอะไหล�ทีี่�ถก้ต้ั้องไดต้ั้รงเวลา

ระบบบรหิารจัดัการกลุม่ยานพาหนะ
ระบบจดัการกล่�มียานพาหนะและผ่้ค้วบคม่ีรถ InfoLink™ ซีึ�งมีอบพลังความีแมี�นยำาในการวดัผ่ลที่างธ่รกิจตั้ามีต้ั้องการมีาไวที้ี่�ปลายนิ�วข็องคณ่ 
เมีื�อมีขี็อ้ม้ีลมีากพอทีี่�จะตัั้ดส์นิใจไดอ้ย�างมีั�นใจ องค์กรข็องคณ่จะส์ามีารถไดร้บัผ่ลลัพธที์ี่�ดขี็ึ�นในดา้นความีปลอดภัยและการปฏิิบติัั้ตั้ามีข็อ้กำาหนด 
ผ่ลิตั้ภาพส์ง้ข็ึ�น ต้ั้นที่น่ลดลง และการปฏิิบติัั้งานทีี่�มีปีระส์ทิี่ธภิาพมีากข็ึ�น บรกิารข็อ้ม้ีล InfoLink ส์ามีารถช่�วยส์รา้งรากฐานทีี่�แข็ง็แรงเพื�อช่�วยให้
คณ่บรรลเ่ปา้หมีาย รวมีถึงการผ่ส์านข็อ้ม้ีลและบรกิารใหค้ำาปรกึษาอื�น ๆ เพื�อส์านตั้�อธ่รกิจข็องคณ่

™



ข้อ้มููลจำำ�เพ�ะอ�จำเปลี�ยนแปลงได้โ้ด้ยไมูต้่้องแจำง้ให้ท้รี�บลว่งห้น้�
เน่�องจำ�ก Crown มูกี�รีปรีบัปรีงุผลติ้ภััณฑ์อ์ยูต่้ลอด้เวล�

หมายเหต:ุ สนิค้าและฟีเจอรส์นิค้าบางชิน้อาจไมพ่รอ้มใชง้านในบาง
ประเทศท่ีเอกสารชิน้น้ีถกูเผยแพร่

Crown, ตั้ราส์ญัลักษณ ์Crown, ส์นีำ�าตั้าลอ�อน, Access 123, 
eGen, Entry Bar, FlexRide, InfoLink, InfoPoint, ระบบ 
Integrity Parts and Service System, ระบบ Intrinsic Stability 
System และตั้ราส์ญัลักษณ ์ecologic นั�นเปน็เครื�องหมีายการค้า
ข็อง Crown Equipment Corporation ในส์หรฐัฯ และประเที่ศัอื�น ๆ
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