RC 5500
Seria

Wyró˝niajàca
si´ wizja.
Kierownicy skwapliwie wykorzystujà wszelkie
okazje do zwi´kszenia elastycznoÊci, zwrotnoÊci
i wydajnoÊci w zak∏adach. W odpowiedzi na te
tendencje 35 lat temu firma Crown opracowa∏a wózek
prowadzony w pozycji stojàcej, który szybko zyska∏
opini´ lidera rynku. Sposób dzia∏ania firmy nie zmieni∏
si´ do dziÊ. W oparciu o wizj´, która koncentruje si´
na wyzwaniach praktycznych, seria RC 5500 zosta∏a
zaprojektowana tak, aby zapewniç najwy˝szy komfort
i ergonomi´ u˝ytkowania, inteligentnà technologi´
i innowacje. Przed jakimi wyzwaniami stajesz?

Teraz, dzi´ki rewolucyjnym
rozwiàzaniom zastosowanym w
serii RC 5500 mo˝esz traktowaç
te wyzwania jako mo˝liwoÊci.

Wózki z serii RC 5500 doskonale
sprawdzajà si´ przy pracach
roz∏adunkowych, transporcie oraz
odk∏adaniu towarów, jednoczeÊnie
gwarantujàc komfort u˝ytkowania
i wydajnoÊç dzi´ki przedzia∏owi
operatora, umo˝liwiajàcemu ∏atwe
wchodzenie i wychodzenie z wózka.

Technologia, która
patrzy w przysz∏oÊç...

gwarantujàc
bezpieczeƒstwo
i wydajnoÊç u˝ytkowania.

Zastosowana przez firm´ Crown technologia

System stabilizacji Intrinsic Stability System

proaktywna pozwala na przewidywanie

zaprojektowano w celu zminimalizowania przyczyn

wyzwaƒ i spe∏nianie oczekiwaƒ. Dà˝ymy do

niestabilnych warunków pracy. To podejÊcie stanowi
uzupe∏nienie dla bezpiecznych i wydajnych praktyk

zagwarantowania znakomitych osiàgów

roboczych, które zamiast wystawiaç na prób´ poczucie

i niezawodnoÊci w praktycznych zastosowaniach.

pewnoÊci operatora wzmacniajà je.
W serii RC 5500 to dà˝enie przejawia si´
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we wszechstronnym systemie sterowania

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

Access 1 2 3®, uk∏adzie hamulcowym e-GEN™
oraz technologii Intrinsic Stability System.
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Unikalny wszechstronny
system sterowania
Access 1 2 3® firmy Crown
zapewnia bezpiecznà,
niezawodnà
i przodujàcà w bran˝y
wydajnoÊç oraz mo˝liwoÊci
diagnostyczne 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.

Inteligentny uk∏ad
hamulcowy e-GEN
umo˝liwia bezobs∏ugowe
i bezcierne hamowanie.
KorzyÊci obejmujà zmienne
hamowanie w zale˝noÊci
od po∏o˝enia peda∏u
hamulca i sta∏à wydajnoÊç
w ca∏ym okresie
u˝ytkowania wózka.
Zapewniona jest tak˝e
pe∏na integracja
z systemem stabilizacji
Intrinsic Stability System,
umo˝liwiajàca sterowanie
pr´dkoÊcià w zale˝noÊci
od warunków roboczych.
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Kontrola pr´dkoÊci na
zakr´tach
Pojazdy z serii RC 5500
umo˝liwiajà monitorowanie
kierunku jazdy, kàta skr´tu kó∏
sterowanych oraz pr´dkoÊci
wózka. Pozyskane w ten
sposób informacje s∏u˝à do
automatycznej regulacji
pr´dkoÊci jazdy na zakr´tach.

Kontrola pr´dkoÊci jazdy
Wózki z serii RC 5500
wyposa˝one sà w system,
który automatycznie
kontroluje pr´dkoÊç jazdy i
hamowania w zale˝noÊci od
po∏o˝enia wide∏ i innych
warunków pracy.
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Kontrola pr´dkoÊci na rampach
Inteligentny uk∏ad sterowania
zapewnia sta∏à pr´dkoÊç
wózka na rampie, zapobiegajàc nabieraniu lub traceniu
rozp´du. Ponadto funkcja ta
automatycznie utrzymuje
nieruchomo wózek zatrzymany
na pochy∏oÊci do momentu,
gdy operator ruszy do przodu
lub do ty∏u.
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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
wysokoÊci móg∏by zachwiaç
stabilnoÊç wózka.
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Przeciwwaga o zwi´kszonej
stabilnoÊci
Stosowana przez firm´
Crown metoda testowania z
u˝yciem przechylnej platformy zak∏ada najgorsze
mo˝liwe scenariusze.
Dlatego wózki z serii RC
5500 zosta∏y wyposa˝one w
przeciw-wag´ o parametrach
przekraczajàcych standardowe wymogi, która znacznie
poprawia stabilnoÊç.
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Po∏àczenie technologii Intrinsic
Stability System, Access 1 2 3
i uk∏adu hamulcowego e-GEN
zapewnia niezwykle wa˝nà
równowag´, niezb´dnà do
bezpiecznego korzystania
z mo˝liwoÊci technicznych wózka.

Tylko technologia
stosowana
przez firm´
Crown zapewnia
rzeczywiste osiàgi
i pewnoÊç
u˝ytkowania.

Imponujàca
Dla operatorów pracujàcych
w ograniczonych przestrzeniach

Doskona∏a

widocznoÊç.

ergonomia.

widocznoÊç jest kluczowym czynnikiem wp∏ywajàcym
Wózki z operatorem stojàcym firmy Crown
na wydajnoÊç i bezpieczeƒstwo. Unikalna geometria

zapewniajà elastycznoÊç i komfort, wymagane

wózków z serii RC 5500 zapewnia operatorowi doskona∏à

do zwi´kszenia wydajnoÊci. Do najwa˝niejszych

widocznoÊç we wszystkich kierunkach.

rozwiàzaƒ zaliczyç nale˝y wygodne punkty
oparcia z wyÊcie∏aniem amortyzujàcym wstrzàsy,
rewolucyjne zawieszenie FlexRide™, imponujàcà
przestrzeƒ roboczà oraz ∏atwoÊç wchodzenia na
wózek i schodzenia z niego.

Pod∏okietnik – wyÊcie∏ana powierzchnia
zapewniajàca wygod´ i bezpieczeƒstwo
obs∏ugi; opcjonalnie dost´pny jest
regulowany pod∏okietnik, umo˝liwiajàcy
dostosowanie do indywidualnych
preferencji operatora.
Podnó˝ek – zapewnia wygodnà
pozycj´ podczas pracy na
nieruchomym wózku, stanowiàc
uzupe∏nienie du˝ej p∏yty pod∏ogowej.

Podpora kr´gos∏upa/bioder –
wyprofilowana z myÊlà o
zwi´kszeniu komfortu i
elastycznoÊci, umo˝liwiajàca
zmienianie pozycji w zale˝noÊci
od rodzaju wykonywanej
pracy.

WidocznoÊç, jakà osiàgni´to
w modelach z serii RC 5500,
nie ma sobie równych
wsz´dzie tam, gdzie ma ona
szczególne znaczenie –
w miejscach takich, jak
ci´˝arówki, wàskie korytarze,
obszary o wzmo˝onym ruchu
pieszych czy du˝ym
zag´szczeniu urzàdzeƒ
i produktów.

doskona∏à widocznoÊç
przy podnoszeniu ∏adunku.
Pomaraƒczowy wskaênik
na os∏onie ko∏a stanowi
wizualny punkt odniesienia
w warunkach s∏abego
oÊwietlenia.

Jednostka zasilania
zastosowana w serii RC 5500
jest wyprofilowana w sposób
zapewniajàcy niczym
nieograniczony widok na
prawà, przednià stron´
wózka. Odpowiednio dobrany
kszta∏t oraz ma∏a wysokoÊç
jednostki zasilania zapewniajà

Konstrukcja masztu i
ustawienie s∏upków, a tak˝e
odpowiednie poprowadzenie
przewodów hydraulicznych
oraz ∏aƒcuchów zwi´kszajà
widocznoÊç do przodu. Prawy
s∏upek znajduje si´ dok∏adnie
za masztem, dzi´ki czemu
jest praktycznie niewidoczny.

Widok na lewo jest doskona∏y
dzi´ki przestrzeni pomi´dzy
lewà cz´Êcià masztu a lewym
s∏upkiem ustawionym pod
kàtem. Unikalna górna os∏ona
operatora zapewnia
wyjàtkowà ochron´
i widocznoÊç do góry.

WysokoÊç stopnia – optymalna
wysokoÊç do prac wymagajàcych
cz´stego wchodzenia na wózek
i schodzenia z niego.
Prze∏àcznik bezpieczeƒstwa
paska wejÊciowego – w momencie
umieszczenia stopy na pasku wózek
automatycznie zwalnia i rozlega si´
sygna∏ alarmowy.

Zawieszenie FlexRide – zapewnia ochron´
przed wstrzàsami i wibracjami. Jest ono
wyposa˝one w funkcj´ ustawienia obcià˝enia,
która pozwala dostosowaç zawieszenie do
operatorów o ró˝nej wadze cia∏a.

Niezawodna
innowacja...
®

Uk∏ad hamulcowy e-GEN™
zmniejsza wydatki
zwiàzane z konserwacjà
poprzez wyeliminowanie
koniecznoÊci regulacji,
ograniczenie liczby ci´gien
i innych zu˝ywalnych
elementów oraz znaczne
zmniejszenie liczby cz´Êci.
Zaawansowane mo˝liwoÊci
diagnostyczne technologii
Access 123® u∏atwiajà
serwisowanie. Technicy
serwisowi majà bezpoÊredni
dost´p do kodów zdarzeƒ,
a wbudowany woltomierz
pomaga w lokalizowaniu
êróde∏ usterek. Mo˝na tak˝e
aktywowaç „podejrzane”
podzespo∏y i w pe∏ni
testowaç ich dzia∏anie
za poÊrednictwem
wyÊwietlacza. Eliminuje to
d∏ugotrwa∏à i kosztownà
koniecznoÊç wymieniania
cz´Êci metodà prób i b∏´dów,
podnoszàc tym samym
jakoÊç obs∏ugi serwisowej.
Inteligentny uk∏ad
hamulcowy e-GEN™
obejmuje wytrzyma∏y zespó∏
nap´dowy oraz wydajne
silniki pràdu zmiennego,
zaprojektowane i wyprodukowane przez firm´
Crown w celu zapewnienia
bezpiecznej pracy i
uzyskania wiodàcych
w bran˝y parametrów
wydajnoÊci.

skoncentrowana
na ostatecznym

wyniku.
System InfoPoint™ stanowi
uzupe∏nienie diagnostyki
Access 1 2 3 w celu
zapewnienia szybszej,
∏atwiejszej i wy˝szej jakoÊci
obs∏ugi. Stanowiàce cz´Êç
systemu InfoPoint mapy
podzespo∏ów i informacje
dostarczajà technikom
serwisowym odpowiedzi
na trzy pytania:
■ Co to za cz´Êç?
■ Gdzie si´ znajduje?
■ Co robi?

Umo˝liwia to rozwiàzanie
wi´kszoÊci problemów bez
koniecznoÊci korzystania ze
schematów, skomplikowanych
rysunków po∏àczeƒ, czy te˝
podr´czników serwisowych.
Dzi´ki temu technicy zyskujà
bezcenne narz´dzie
wspomagajàce szybkà
napraw´ wózka ju˝ za
pierwszym razem.

Jest to kolejny czynnik
wp∏ywajàcy na podniesienie
sprawnoÊci.
Zaawansowana diagnostyka
oparta na systemie
Access 1 2 3 oraz praktyczne
innowacje serwisowe
gwarantujà niezrównanà
∏atwoÊç serwisowania,
sprawnoÊç i oszcz´dnoÊç
w eksploatacji wózków
z serii RC 5500.

Firma Crown oferuje zaawansowanà technologi´,
wyjàtkowe rozwiàzania techniczne, projektowe,
produkcyjne, serwisowe oraz wsparcie techniczne, które
sprostajà nawet najbardziej wymagajàcym wyzwaniom.

Ilustracja ma charakter wy∏àcznie przyk∏adowy

Stanowiàce cz´Êç systemu InfoPoint
mapy wi´kszoÊci podzespo∏ów,
w po∏àczeniu z systemem Access 1 2 3,
umo˝liwiajà technikom rozwiàzywanie
problemów bez korzystania ze
schematów, skomplikowanych
rysunków po∏àczeƒ, czy te˝
podr´czników serwisowych.

Najbardziej zaawansowany
wózek z operatorem
stojàcym gwarantuje

najni˝szy koszt
posiadania.

Porównaj ca∏kowità

Wszystko,

wartoÊç.

czego potrzeba.
W ramach RC 5500 firma Crown oferuje elementy wyposa˝enia dodatkowego dostosowane do okreÊlonych
zadaƒ, dzi´ki którym wózek sprosta wszelkim wyzwaniom i wymaganiom danego miejsca pracy.

Modele z serii RC 5500
zapewniajà niezrównane
korzyÊci przy najni˝szych

Pi´ciopozycyjny regulowany
pod∏okietnik

Reflektor masztowy

Reflektor na górnej os∏onie
operatora

Górna os∏ona do systemów
rega∏owych typu „drive-in”

RC 5500 poprzez
mo˝liwoÊç korzystania
z systemu cz´Êci Integrity

kosztach posiadania. Nie chodzi o zwyk∏e

Parts™ oraz specjalistycznej wiedzy.

porównywanie wózków podnoÊnikowych, ale

Dok∏adne testowanie podzespo∏ów i uk∏adów

o porównanie ca∏kowitej wartoÊci. Przewaga serii

w po∏àczeniu z szybko reagujàcà i wykwalifikowanà

RC 5500 wynika przede wszystkim

siecià dystrybucji stanowià sprawdzony sposób na

z rozwiàzaƒ zwi´kszajàcych wydajnoÊç.

redukcj´ kosztów pracy i wymiany cz´Êci.

Do tego nale˝y dodaç wartoÊç otrzymanà
dzi´ki integracji technologii

Nasz system wsparcia technicznego

Access 1 2 3®, zasilaniu pràdem

obejmuje placówki na ca∏ym Êwiecie,

zmiennym i systemowi stabilizacji

wyposa˝one w najnowoczeÊniejszy

Intrinsic Stability System™, a tak˝e

sprz´t i narz´dzia oraz oferujàce

licznym udogodnieniom zwi´kszajàcym
ergonomi´. Celem jest przede wszystkim
zapewnienie operatorom najlepszych w bran˝y
parametrów pracy, z których mo˝na bezpiecznie

profesjonalnà obs∏ug´ serwisowà,
dost´pnoÊç pe∏nego zakresu produktów i
cz´Êci, dobrze zaopatrzone pojazdy serwisowe i
wiele wi´cej.

korzystaç.
Gama akcesoriów Work Assist™ obejmuje uchwyty mocujàce do terminali
WMS, podk∏adk´ do pisania, hak, kieszeƒ na drobiazgi i oÊwietlenie sufitowe.

Kolejnym cennym atutem tej serii wózków jest wsparcie

Aby dowiedzieç si´ wi´cej na temat przewagi naszych

techniczne. Firma Crown zapewnia kompletny system

wózków, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem

pomocy

produktów firmy Crown. W ostatecznym bilansie seria

technicznej dla

RC 5500 zapewnia niezrównane parametry pracy

wózków z serii

przy najni˝szym koszcie posiadania.

Porównaj ca∏kowità
wartoÊç i sprawdê,
Dost´pne sà tak˝e ró˝ne osprz´ty
do obs∏ugi ∏adunku

WyÊcie∏anie Êcianek
przedzia∏u operatora

Poczwórny maszt

jakà przewag´
oferujà wózki
Crown z serii RC 5500.
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