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Poznaj zalety serii FC 4500, sk∏adajàce si´ na
niezrównanà wydajnoÊç i oszcz´dnoÊci. 

Atuty wózków z serii FC 4500

■ Unikalna technologia Access 1 2 3®

■ Zaprojektowany przez firm´ Crown uk∏ad trakcyjny pràdu 
zmiennego i uk∏ad podnoszenia pràdu zmiennego

■ Technologia Intrinsic Stability System™

■ Sprawdzona trwa∏oÊç

■ Najwi´kszy komfort w klasie

■ Doskona∏a widocznoÊç

■ Niezwykle ∏atwe wsiadanie i wysiadanie

■ System wykrywania usterek InfoPoint™ 

Efektem jest doskona∏a
wydajnoÊç przy 

najni˝szych 
kosztach 

posiadania.

Jeden inteligentny
i wytrzyma∏y

wózek.
Wózki podnoÊnikowe z przeciwwagà sà wykorzystywane do najbardziej

wymagajàcych prac zwiàzanych z obs∏ugà ∏adunków. Dlatego w∏aÊnie

seria FC 4500 firmy Crown zosta∏a zaprojektowana i wyprodukowana 

z myÊlà o zachowaniu niezawodnej wydajnoÊci na d∏ugo po tym, jak inne

wózki zacznà si´ wykruszaç. Modele te zawdzi´czajà swà wytrzyma∏oÊç

najmocniejszym i najbardziej trwa∏ym w bran˝y ramom, mechanizmom

nap´dowym, hamulcom i masztom. Dzi´ki wbudowanej inteligencji 

i ergonomii konstrukcji w serii FC 4500 osiàgni´to jeszcze wy˝szà 

wydajnoÊç. To po prostu jeden inteligentny i wytrzyma∏y wózek, który

b´dzie skutecznie stawia∏ czo∏a codziennym wyzwaniom przez wiele 

kolejnych lat.

Przeznaczone do bardzo wymagajàcych zas-
tosowaƒ wózki z serii FC 4500 charakteryzujà
si´ znakomità wszechstronnoÊcià i doskona∏ymi
parametrami pracy dzi´ki dost´pnoÊci ró˝nych
akumulatorów, osprz´tu i akcesoriów 
poprawiajàcych produktywnoÊç.



Seria FC 4500 pozwala zbudowaç bezpieczniejszà 

i bardziej wydajnà relacj´ pomi´dzy operatorem 

a wózkiem. Stworzona przez firm´ Crown inteligentna

technologia Access 1 2 3®, zintegrowana z uk∏adem

trakcyjnym pràdu zmiennego, poprawia parametry

pracy i przekazuje operatorowi najwa˝niejsze dane,

zapewniajàc wydajnoÊç, z której mo˝esz bezpiecznie

korzystaç. 

Unikalny wszechstronny
system sterowania
Access 1 2 3 firmy Crown
zapewnia bezpiecznà,
niezawodnà i przodujàcà 
w bran˝y wydajnoÊç oraz
diagnostyk´ wózka. System
ten bezustannie monitoruje
pr´dkoÊç i kierunek jazdy,
pozycj´ wide∏, zakresy 
temperatur, poziomy pracy
operatora, wybierane 
funkcje i inne parametry. 

Wykorzystujàc uzyskane
dane, system natychmiast
reaguje na zmieniajàce si´
warunki, aby zachowaç
niezawodnoÊç i optymalne
parametry pracy. Ponadto,
technologia Access 1 2 3
oferuje programowalne
ustawienia osiàgów, które
mo˝na dobraç do potrzeb
konkretnego zastosowania.

Solidna konstrukcja wózków z serii FC 4500 jest

wspomagana przez technologi´ Intrinsic Stability

System, minimalizujàcà przyczyny niestabilnych

warunków pracy. Pojazdy innych producentów

wymagajà drogich systemów elektronicznych, które

reagujà tylko na niestabilne warunki. Proaktywne

podejÊcie firmy Crown stanowi uzupe∏nienie dla 

bezpiecznych i wydajnych praktyk roboczych, które

zamiast wystawiaç na prób´ poczucie pewnoÊci 

operatora wzmacnia je.

Po∏àczenie technologii
Intrinsic Stability System 
i Access 1 2 3 zapewnia
niezwykle wa˝nà
równowag´, niezb´dnà do
bezpiecznego korzystania
z mo˝liwoÊci technicznych
wózka.

Kontrola pr´dkoÊci pracy
podzespo∏ów
hydraulicznych
Uk∏ad hydrauliczny
automatycznie steruje
pr´dkoÊcià przechylania 
i ogranicza szybkoÊç prze-
suwu bocznego, zwi´ksza-
jàc w ten sposób stabilnoÊç
pojazdu i poczucie 
pewnoÊci operatora.

Kontrola pr´dkoÊci jazdy
W momencie podniesienia
wide∏ powy˝ej okreÊlonego
poziomu pr´dkoÊç jazdy –
zarówno pustego, jak 
i za∏adowanego wózka –
jest automatycznie
zmniejszana.  

Wewn´trzna blokada
przechy∏u
Gdy nachylenie wide∏ 
i masztu do przodu
przekracza dwa stopnie,
wewn´trzna blokada
przechy∏u zapobiega
unoszeniu wide∏ powy˝ej
poziomu podnoszenia 
swobodnego. Zbyt du˝y
przechy∏ na du˝ej wysokoÊ-
ci móg∏by zachwiaç 
stabilnoÊcià wózka.

Przeciwwaga 
o zwi´kszonej stabilnoÊci
Aby dodatkowo poprawiç
stabilnoÊç, w serii FC 4500
zastosowano przeciwwag´
o parametrach lepszych 
ni˝ wymagane przez 
obowiàzujàce normy. 

Kontrola pr´dkoÊci na
rampach
Inteligentny uk∏ad 
sterowania zapewnia sta∏à
pr´dkoÊç wózka na rampie,
zapobiegajàc nabieraniu
lub traceniu rozp´du.

W wózkach z serii FC 4500 istnieje
mo˝liwoÊç zaprogramowania wielu
funkcji roboczych w celu sprostania
potrzebom konkretnego zastosowania.

Bezpieczne 
i inteligentne

sterowanie.
®

Dzi´ki dost´pnoÊci wielu ustawieƒ 
technologia Access 1 2 3 zapewnia
maksymalnà elastycznoÊç zastosowaƒ.

Programowalne funkcje
■ Trzy regulowane tryby osiàgów
■ Maksymalna pr´dkoÊç jazdy do przodu
■ Maksymalna pr´dkoÊç jazdy do ty∏u
■ Przyspieszanie
■ Odleg∏oÊç hamowania przeciwpràdowego
■ Odleg∏oÊç hamowania (regeneracyjnego) w ruchu

bezw∏adnym
■ Pr´dkoÊç przep∏ywu hydraulicznego
■ Odci´cie zasilania przy niskim poziomie na∏ado-

wania akumulatora
■ Regulacja parametrów pracy powy˝ej poziomu

swobodnego podnoszenia



Zastosowany przez firm´ Crown unikalny uk∏ad

hamulcowy ze wspomaganiem, wytrzyma∏y zespó∏

nap´dowy oraz uk∏ady pràdu zmiennego trakcji 

i podnoszenia, w po∏àczeniu z wszechstronnym 

systemem sterowania Access 1 2 3, sprawiajà, ˝e

wózki te nie majà sobie równych pod wzgl´dem

trwa∏oÊci i wydajnoÊci.

Unikalny uk∏ad hamulcowy
ze wspomaganiem firmy
Crown daje modelom z
serii FC 4500 przewag´
pod wzgl´dem trwa∏oÊci i
najlepszej w tej klasie
wydajnoÊci. Dzi´ki solidnej
konstrukcji uzyskano
znaczne oszcz´dnoÊci na
cz´Êciach i robociênie, a
tak˝e prostot´ serwisowa-
nia:
■ Znacznie wi´ksza

powierzchnia tarcia ni˝ 
w innych uk∏adach 
hamulców tarczowych

■ O po∏ow´ mniej cz´Êci ni˝
w b´bnowych uk∏adach
hamulcowych

Trwa∏oÊç to g∏ówna cecha wyró˝niajàca wózki

wid∏owe firmy Crown, która jest widoczna we 

wszystkich elementach – od solidnej konstrukcji

ramy po najmniejsze podzespo∏y.

Uk∏ad hamulcowy ze 
wspomaganiem
Unikalne hamulce firmy Crown,
wykorzystujàce tarcze w formie
pe∏nego ko∏a o wi´kszych
powierzchniach tarcia, 
charakteryzujà si´ szybszà
reakcjà i d∏u˝szà ˝ywotnoÊcià
p∏ytek ciernych. 
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1Maszt
Maszt przeznaczony do du˝ych
obcià˝eƒ zosta∏ skonstruowany 
tak, aby opiera∏ si´ skr´caniu i
wyginaniu, zapewniajàc doskona∏à
trwa∏oÊç i stabilnoÊç.

Mechanizm nap´dowy
Zastosowany przez firm´ Crown
silnik o konstrukcji poprzecznej 
z ko∏ami z´batymi u∏o˝onymi 
liniowo pozwala uniknàç 
problemów zwiàzanych z uk∏adem
typu z´bnik-z´batka, typowych 
w wózkach innych producentów.

Silnik jezdny 
Ch∏odzony wentylatorem silnik
jezdny pràdu zmiennego o 
imponujàcej Êrednicy 290 mm
dostarcza pot´˝nej mocy, bez 
nadmiernego obcià˝ania, nawet 
w najbardziej wymagajàcych 
zastosowaniach.

6

Silnik podnoszenia
Przystosowany do du˝ych obcià˝eƒ
silnik pràdu zmiennego uk∏adu 
podnoszenia (opcjonalny) pozwala
wyeliminowaç problem czyszczenia
szczotek, zapewniajàc jedno-
czeÊnie nawet o 35 procent
wi´kszà pr´dkoÊç za∏adowanego
podnoÊnika w porównaniu 
z silnikiem pràdu sta∏ego.

Rama
Konstrukcja ramowa, sprawdzona
w warunkach skrajnego obcià˝enia
i testowana w ponad trzech 
milionach cykli roboczych, 
zosta∏a stworzona na d∏ugie lata
niezawodnej pracy.

OÊ skr´tna
Wykonany z jednego kawa∏ka, 
kuty trzpieƒ obrotowy i sworzeƒ
zwrotnicy z gumowymi tulejami 
izolacyjnymi poprawiajà jakoÊç
jazdy i manewrowania, ∏atwoÊç 
serwisowania oraz trwa∏oÊç.

˚adna inna firma nie 
konstruuje tak wytrzy-
ma∏ego i inteligentnego
wózka. Postawienie na
mark´ Crown oznacza
mo˝liwoÊç uzyskania
znacznej poprawy 
wydajnoÊci oraz
oszcz´dnoÊci kosztów.
Wynika to bezpoÊrednio z
unikalnej struktury bizne-
sowej oraz najwy˝szego

■ D∏u˝sza ˝ywotnoÊç p∏ytek
ciernych hamulców

■ Ciche hamowanie
■ Brak koniecznoÊci

wykonywania regulacji

Trwa∏oÊci tej towarzyszy
przewaga pod wzgl´dem
jakoÊci pracy.
Reakcja uk∏adu jest szybka,
wydajnoÊç hamowania –
sta∏a, a si∏a potrzebna do
naciÊni´cia peda∏u hamulca
– mniejsza.  

stopnia integracji pionowej
w bran˝y. Do 85 procent
podzespo∏ów wózków pod-
noÊnikowych marki Crown
jest produkowanych w
naszych wyspecjali-
zowanych fabrykach. 
To jeden ze sposobów
pozwalajàcych firmie Crown
na zapewnianie znakomitej
wydajnoÊci przy najni˝szych
kosztach posiadania.

Nikt nie jest
twardszy.



Operatorzy doceniajà wydajnoÊç, bezpieczeƒstwo i 

produktywnoÊç elementów sterujàcych, funkcji i ogólnej

konstrukcji wózków z serii FC 4500. Wszystko to jest

owocem analiz sposobu poruszania si´ operatorów

pomi´dzy wykonywanymi zadaniami, które 

prze∏o˝y∏y si´ na projekt uwzgl´dniajàcy wygod´ i 

bezpieczeƒstwo we wszystkich decydujàcych punktach.

Ustawianie kompak-
towej, regulowanej
kolumny kierowni-
czej, wyprofilowanej
tak, aby zapewniç
wi´cej miejsca dla
kolan, jest mo˝liwe
przy u˝yciu jednego
palca.

Górna os∏ona o szerokim otwarciu u∏atwia wsiadanie i wysiadanie, zwi´kszajàc jednoczeÊnie przestrzeƒ na poziomie
tu∏owia i barków, podczas gdy 50-milimetrowy s∏upek stanowi doskona∏y uchwyt niezale˝nie od wzrostu operatora.

Lepsza widocznoÊç
wide∏ daje operatorowi
wyraênà przewag´.

Ograniczona widocznoÊç w konkurencyjnych wózkach

Stanowisko operatora 
w wózkach z serii FC 4500
zosta∏o stworzone z myÊlà o
wydajnoÊci oraz doskona∏ej
ergonomii, widocznoÊci na
wszystkie strony i obszernej
przestrzeni roboczej.
Umiejscowienie ka˝dego ele-
mentu sterujàcego – od prze-
suni´tej, regulowanej kolumny
kierownicy po wygodnie
umieszczony hamulec posto-
jowy – zosta∏o dobrane na
podstawie preferencji opera-
torów i najlepszych praktyk
roboczych. Niezrównana
widocznoÊç jest wynikiem
ustawienia kabiny do przodu,
nisko profilowanej pokrywy,
wàskiej kolumny kierownicy
oraz masztu niezak∏ócajàcego
widoku. Poniewa˝ przestrzeƒ
na stanowisku operatora ma
wp∏yw na wydajnoÊç pracy, 
w serii FC 4500 zapewniono

kierowcy wi´cej miejsca.
Obszerna przestrzeƒ na nogi 
i szeroki peda∏ hamulca
umo˝liwiajà hamowanie
zarówno lewà, jak 
i prawà stopà.
Poruszanie si´ 
w obr´bie lub wokó∏
wózka nie mo˝e byç
prostsze. Wygod´ takà osiàg-
ni´to dzi´ki du˝ej przestrzeni
na poziomie nóg i ramion,
najni˝szym stopniu w tej klasie
pojazdów, ergonomicznie
zaokràglonym konturom na
podstawie fotela oraz zaokrà-
glonym s∏upkom górnej
os∏ony, o gruboÊci idealnej do
chwytania.
Poznaj zaprojektowane w
celu zwi´kszenia wydajnoÊci
pracy wózki z serii FC 4500,
aby dowiedzieç si´, dlaczego
operatorzy cenià ich
ergonomiczne rozwiàzania.

W jaki sposób poprawiliÊmy wydajnoÊç wykonywania prac 
wymagajàcych wsiadania i wysiadania?
■ Wi´cej miejsca na poziomie g∏owy
■ Wi´cej miejsca na poziomie barków
■ Wi´cej miejsca na poziomie kolan
■ Ni˝szy stopieƒ
Porównaj seri´ FC 4500 z konkurentami i zobacz ró˝nic´.

Niezrównana
widocznoÊç do przodu
jest wynikiem konstrukcji
masztu, w której 
si∏owniki podnoszàce 
umieszczono za szynami
masztu, a przewody
poprowadzono
wewnàtrz.

WidocznoÊç w modelach z serii FC 4500 dochodzi do
tego miejsca

Operator...
êród∏owydajnoÊci.



Nasz system

wsparcia 

technicznego 

obejmuje placówki

na ca∏ym Êwiecie,

wyposa˝one w najnowoczeÊniejszy

sprz´t i narz´dzia oraz oferujàce profesjon-

alnà obs∏ug´ serwisowà, dost´pnoÊç pe∏nego

zakresu produktów i cz´Êci, dobrze zaopatrzone

pojazdy serwisowe i wiele wi´cej.

Aby dowiedzieç si´ wi´cej na temat

przewagi naszych wózków, prosimy 

o kontakt z lokalnym dystrybutorem

produktów firmy Crown. W ostate-

cznym bilansie seria FC 4500 zapewnia

niezrównane parametry pracy przy

najni˝szych kosztach posiadania.

Porównaj ca∏kowità wartoÊç 
i dowiedz si´, dlaczego 

wózki  z serii FC 4500 
sà idealnym    

rozwiàzaniem.

Modele z serii FC 4500

zapewniajà niezrównane korzyÊ-

ci przy najni˝szych kosztach posiadania. 

Nie chodzi o zwyk∏e porównywanie wózków podnoÊniko-

wych, ale o porównanie ca∏kowitej wartoÊci. Przewaga

serii FC 4500 wynika przede wszystkim z rozwiàzaƒ

zwi´kszajàcych wydajnoÊç. Do tego nale˝y dodaç wartoÊç

otrzymanà dzi´ki integracji technologii Access

1 2 3, zastosowaniu silnika jezdnego pràdu

zmiennego i systemu stabilizacji Intrinsic

Stability System™, a tak˝e wprowadze-

niu licznych udogodnieƒ zwi´kszajà-

cych ergonomi´. Celem jest przede

wszystkim zapewnienie operatorom

mo˝liwoÊci, z których mogà bez-

piecznie korzystaç.

Kolejnym cennym atutem tej serii wózków jest wspar-

cie techniczne. Firma Crown zapewnia kompletny system

pomocy technicznej dla wózków z serii FC 4500 poprzez

mo˝liwoÊç korzystania z systemu cz´Êci Integrity Parts™

oraz specjalistycznej wiedzy. Dok∏adne testowanie podze-

spo∏ów i uk∏adów w po∏àczeniu z szybko reagujàcà i 

wykwalifikowanà siecià dystrybucji stanowià sprawdzony

sposób na redukcj´

kosztów pracy i

wymiany cz´Êci.

Porównaj 
ca∏kowità
wartoÊç.Przy projektowaniu wszystkich 

elementów wózków z serii FC 4500 

celem by∏o zmaksymalizowanie czasu

wspó∏pracy operatora z pojazdem. Za∏o˝enie to osiàgni´to dzi´ki 

najszybszemu i naj∏atwiejszemu serwisowi w bran˝y, zaawansowanej diagnostyce, ∏atwemu dost´powi,

optymalnemu rozmieszczeniu podzespo∏ów oraz wszechstronnemu systemowi wsparcia technicznego.

Wynikiem jest wyd∏u˝ony czas sprawnoÊci i najni˝szy koszt posiadania.

Technologia Access 1 2 3®,
monitorujàca i przekazujà-
ca dynamicznie 
aktualizowane dane z
g∏ównych uk∏adów wózka,
zapewnia najd∏u˝szy czas
sprawnoÊci pojazdu.
Technicy serwisowi majà do
dyspozycji kody zdarzeƒ
wyÊwietlane na ekranie sys-
temu Access 1 2 3 oraz
wbudowany woltomierz,

które pomagajà w 
lokalizowaniu êróde∏
usterek. Mogà oni równie˝ 
aktywowaç „podejrzane”
podzespo∏y i w pe∏ni
testowaç ich dzia∏anie za
poÊrednictwem wyÊwie-
tlacza, unikajàc w ten
sposób czasoch∏onnych i
kosztownych wymian cz´Êci
metodà prób i b∏´dów.
Uzupe∏nieniem diagnostyki

Inteligentne
podejÊcie do d∏ugotrwa∏ej

bezawaryjnoÊci.

Access 1 2 3 jest system
InfoPoint™, który w jeszcze
wi´kszym stopniu poprawia
sprawnoÊç serwisowania
poprzez wyeliminowanie
koniecznoÊci korzystania ze
schematów, skom-
plikowanych rysunków
instalacji elektrycznych i
obszernych podr´czników
serwisowych podczas
wi´kszoÊci napraw. 

Stanowiàce cz´Êç systemu
InfoPoint mapy
podzespo∏ów dostarczajà
technikom serwisowym
odpowiedzi na trzy pytania:

■ Co to za cz´Êç?
■ Gdzie si´ znajduje?
■ Co robi?

W ten sposób system
InfoPoint pomaga w
wykonywaniu szybkich,
skutecznych napraw za
pierwszym razem.

Ilustracja ma charakter wy∏àcznie
przyk∏adowy

®
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