
Model NXP 
Sức nâng 2–3,5 tấn
Lốp bơm hơi ICLốp bơm hơi IC

C-Gx



Năng suất  
nhờ hiệu năng
Dòng C-GX của Crown mang đến cho bạn hiệu năng mạnh mẽ, ấn tượng trong rất nhiều ứng dụng, từ quy mô nhỏ 
đến lớn. Được thiết kế để đảm bảo độ bền và độ tin cậy, dòng xe nâng dùng động cơ đốt trong chạy bằng LPG này 
giúp người vận hành tự tin điều khiển để nâng cao năng suất.

Thoải mái  
nhờ tự tin
Tiêu chí hàng đầu trong thiết kế xe nâng của Crown là sự an toàn và thoải mái cho 
người điều khiển. Và dòng C-GX cũng không phải là một ngoại lệ. Từ cấu trúc của 
đối trọng phụ và các xi lanh nghiêng được bố trí chu đáo cho đến thanh gắp lớn và 
khoảng hở bàn đạp rộng, mỗi tính năng của C-GX đều được suy tính cẩn thận để 
giúp người vận hành duy trì năng suất nhờ tăng cường các đặc tính công thái học 
và độ an toàn.

Tầm nhìn rõ ràng
 �Thiết kế mui xe và trụ nâng với tầm nhìn rõ ràng
 �Bảng điều khiển phía trước hạ thấp giúp tăng cường tầm để xử lý tải tốt hơn
 �Gương chiếu toàn cảnh
 �Đèn LED kết hợp

Tin tưởng vào Dòng C-GX đáng tin cậy.
Hãy yêu cầu đại lý của Crown tại địa phương bạn cung cấp tài liệu giới  
thiệu sản phẩm.

Sự tiện lợi và thoải mái cho 
người vận hành

 �Tay cầm lớn 
 �Tựa tay dạng gập 
 �Chỗ để chân rộng 
 �Trụ lái điều chỉnh được 
 �Vô lăng nhỏ gọn có 
núm điều chỉnh dạng 
xoay 
 �Ghế giảm xóc sang 
trọng (tùy chọn) có dây 
đai an toàn dễ thấy 
 �Hệ thống cảm biến 
người vận hành 
 �Chỉ báo dây đai 
an toàn 

Cải thiện độ bền  
và hoạt động ổn định 
Thiết kế đối trọng phụ trên 
Dòng C-GX giúp hạ thấp 
trọng tâm của xe nâng để 
cải thiện độ ổn định và khả 
năng xử lý tải nặng. 

Điểm cải tiến này trong 
thiết kế cũng giúp hấp thụ 
và khử tiếng ồn còn sót lại 
từ động cơ, đồng thời giảm 
độ rung hiệu quả nhằm cải 
thiện độ bền và tăng tuổi 
thọ cho các bộ phận  
quan trọng.



Dịch vụ hỗ trợ 
uy tín của Crown
Crown không đợi cho đến khi giao xe nâng cho khách hàng mới kích hoạt chương trình hỗ trợ. 
Phương pháp tiếp cận tích hợp với dịch vụ của chúng tôi cung cấp một trải nghiệm người dùng 
cao cấp, hỗ trợ cả trước, trong và sau khi bán hàng.

Dễ dàng bảo trì
Thiết kế của Dòng C-Gx 
chú trọng đến kỹ thuật viên 
để giúp họ dễ dàng sửa 
chữa và bảo dưỡng.

 �Tháo tấm ốp bên 
không cần dụng cụ 
 �Dễ dàng tiếp cận hộp nối 
cầu chì và rơ le

Bộ lọc gió trước
Bộ lọc gió trước (tùy chọn) 
cung cấp thêm khả năng bảo 
vệ trong môi trường khắc 
nghiệt, nhiều bụi bẩn.

Mui xe rộng mở
Nắp khoang động cơ mở 
rộng và được cố định bằng 
một xi lanh khóa.

Dễ tiếp cận các bộ phận
Tháo tấm ốp bên không cần 
dụng cụ để nhanh chóng 
kiểm tra và dễ dàng truy cập 
dịch vụ.
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Do Crown liên tục cải tiến sản phẩm của mình nên các 
thông số có thể thay đổi mà không có thông báo.

Lưu ý: Không phải mọi sản phẩm và tính năng của 
sản phẩm đều có ở tất cả các quốc gia xuất bản tài 
liệu này.

Crown, logo của Crown, màu be, Infolink, Momentum 
Mark, Momentum Mark, Demonstrated Performance, 
Integrity Parts and Service System và biểu trưng Ecologic 
là các nhãn hiệu của Crown Equipment Corporation tại 
Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
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