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Innowacje,

które pracujà dla Ciebie.
Zwi´kszona wydajnoÊç i zoptymalizowana przestrzeƒ to
dwie korzyÊci, jakie zapewniajà produkty z serii
RR/RD 5700 firmy Crown. Znakomita ergonomia
i zwrotnoÊç pozwalajà operatorom na ∏atwe przemieszczanie
si´ w korytarzach roboczych oraz wsiadanie i wysiadanie z
wózka. Wersja RD z podwójnà d∏ugoÊcià wysuwu wide∏ z
mechanizmem no˝ycowym umo˝liwia znacznie lepsze
wykorzystanie pojemnoÊci pó∏ek bez rozbudowy obiektu.
Wystarczy wejÊç do
przedzia∏u operatora, aby
si´ przekonaç, ˝e zosta∏ on
zaprojektowany w sposób
∏àczàcy w sobie wydajnoÊç,
bezpie-czeƒstwo i
doskona∏e osiàgi.
®

Technologia Access 1 2 3®
zapewnia bezpieczeƒstwo
i kontrol´ nad wózkiem.
Wielofunkcyjny uchwyt
sterujàcy umo˝liwia
operatorowi szybsze
uk∏adanie ∏adunków,
pozwalajàc na jednoczesne
wykonywanie ró˝nych zadaƒ,
np. jazd´, podnoszenie i
si´ganie.

Ekran Access 1 2 3
wyÊwietla czytelne i zwi´z∏e
informacje dla operatorów
i techników serwisowych.

W po∏àczeniu z komfortowà
opracowanà przez firm´
Crown konstrukcjà wózka,
pozwalajàcà kierowcy na
przyjmowanie ró˝nych
bocznych pozycji roboczych,
uchwyt ten przyczynia si´
do zwi´kszenia stabilnoÊci
operatora i dostosowania
pozycji do zadania.
P∏yta pod∏ogowa ma
w∏aÊciwoÊci amortyzujàce,
a specjalna mata podnosi
komfort u˝ytkowania.
WyÊcie∏ane powierzchnie,
pod∏okietnik oraz prze∏àcznik
bezpieczeƒstwa paska
wejÊciowego u∏atwiajà
operatorowi obranie
odpowiedniej i bezpiecznej
pozycji roboczej.

Pulpit – wygodna powierzchnia
z wyprofilowanymi obszarami na
podk∏adk´ do pisania, d∏ugopisy
i drobne narz´dzia.

Dyszel sterujàcy z bezstopniowà
regulacjà – umo˝liwia optymalne
dopasowanie pozycji przez
operatorów o ró˝nym wzroÊcie
i wadze.

WydajnoÊç

klasy S.

Podwy˝szona wydajnoÊç klasy S oznacza wi´kszà pr´dkoÊç
podnoszenia i jazdy oraz podnoszenie na wi´kszà wysokoÊç.
WÊród innych ulepszeƒ warto wymieniç wi´kszà przestrzeƒ dla operatora,
sk∏adane siedzenie, mo˝liwoÊç siedzenia, opierania si´ lub stania oraz mo˝liwoÊç
regulacji zapewniajàcà komfort i kontrol´ ka˝demu kierowcy.
Rozwiàzania klasy S
w znaczàcy sposób
przyczyniajà si´ do
zwi´kszenia wydajnoÊci
dzi´ki pr´dkoÊci jazdy do
13,3 km/h oraz pr´dkoÊci
podnoszenia rz´du 0,78 m/s.
Wi´kszy przedzia∏ operatora to
wi´cej przestrzeni roboczej i
mo˝liwoÊç przyj´cia wygodnej
pozycji. Kierowca mo˝e
siedzieç, opieraç si´ lub staç.
Regulowany dyszel sterujàcy,
uchwyt sterujàcy, pod∏okietnik i
siedzenie, w po∏àczeniu z
odpowiednim miejscem na
stopy, podnoszà wygod´,
bezpieczeƒstwo i wydajnoÊç

Pozycja
siedzàca

pracy nawet w najbardziej
wymagajàcych warunkach.
Dzi´ki po∏o˝eniu du˝ego
nacisku na zapewnienie
osiàgów, z których mo˝na
bezpiecznie korzystaç, wózki
klasy S dajà operatorom
mo˝liwoÊç przyj´cia pozycji
pozwalajàcej na uzyskanie
optymalnej wydajnoÊci.
Klasa S oferuje kierowcom
nie tylko wybór pomi´dzy
pozycjà siedzàcà, opieraniem
si´ a pozycjà stojàcà. Gwarantuje
tak˝e optymalnà wygod´ i
wydajnoÊç. Mo˝esz Êmia∏o
wyjÊç poza przyj´te ramy i
skorzystaç z prawdziwej innowacji.

Opieranie
si´

Pozycja
stojàca

Prze∏àcznik bezpieczeƒstwa
paska wejÊciowego – zatrzymuje
wózek i emituje sygna∏ alarmowy, jeÊli
operator postawi stop´ na pasku
wejÊciowym. Wyjàtkowe rozwiàzanie
firmy Crown eliminuje ryzyko
zwiàzane z prowadzeniem wózka ze
stopà wysuni´tà na zewnàtrz.

WydajnoÊç

z naciskiem na

Regulowany pod∏okietnik, uchwyt
sterujàcy siedzenie – podnoszà
komfort i poziom kontroli dzi´ki
mo˝liwoÊci dostosowania do
w∏asnych potrzeb.

Wiele pozycji peda∏u i stóp –
mo˝liwoÊç przyj´cia wygodnej
postawy dzi´ki podniesionej podpórce
na stop´ z niezale˝nymi peda∏ami.

konkretne
zastosowanie.

Dok∏adne

sterowanie.
A gdyby wózek sam wiedzia∏, kiedy zmieniajà si´
warunki, i pomaga∏ operatorowi? W∏aÊnie takiego
inteligentnego, zoptymalizowanego sterowania
mo˝na oczekiwaç od pojazdów
serii RR/RD 5700.

Operatorzy od razu docenià
bardzo szybko reagujàce
elementy sterowania.
Na poczàtek wielofunkcyjny
uchwyt sterujàcy,
pozwalajàcy na
manewrowanie wózkiem przy
jednoczesnym podnoszeniu
i si´gania po ∏adunki. Jednak
zoptymalizowane sterowanie
to coÊ znacznie wi´cej.
W wózkach firmy Crown
zastosowano inteligentnà
technologi´ bezustannie
analizujàcà dynamik´ wózka
i optymalizujàcà jego prac´.
Obejmuje to optymalizacj´
pr´dkoÊci i hamowania
w zale˝noÊci od obcià˝enia
i wysokoÊci wide∏, poÊlizgu
kó∏, kierunku jazdy oraz
innych warunków roboczych,
dzi´ki której zawsze
utrzymywana jest
maksymalna dozwolona
pr´dkoÊç jazdy dla
bie˝àcego obcià˝enia.
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jazdy na zakr´tach,
sterowanie pr´dkoÊcià
na nachylonym pod∏o˝u
oraz utrzymanie wózka
nieruchomo na
pochy∏oÊciach. Wszystko
to dzieje si´ automatycznie
i b∏yskawicznie.
Na tym w∏aÊnie polega
zoptymalizowana kontrola.

Elektryczny uk∏ad
kierowniczy
zapewnia operatorowi
optymalnà kontrol´,
dzi´ki czemu mo˝e
on skoncentrowaç
si´ na swojej pracy.

Maksymalna

przyczepnoÊç.
Gdy w gr´ wchodzi wydajnoÊç, nie ma miejsca na
dodatkowe manewry. Najnowsze, innowacyjne
rozwiàzania firmy Crown zapewniajà operatorom
niezrównanà kontrol´.
Któ˝ nie chcia∏by
wyeliminowaç problemu
Êlizgania si´ kó∏ i utraty
kontroli nad wózkiem?
Takie sytuacje zwi´kszajà
ryzyko wypadku i uszkodzenia
produktu. Ponadto operator
traci pewnoÊç, a opony
szybciej si´ zu˝ywajà. Wózki
z serii RR/RD 5700 majà
wszystko, czego potrzeba,
aby zwi´kszyç kontrol´,
podnieÊç wydajnoÊç
i wyd∏u˝yç ˝ywotnoÊç
ogumienia – nawet na
mokrych, Êliskich lub
zapylonych nawierzchniach.

Przyspieszanie na
mokrej nawierzchni
Bez systemu OnTrac
wózki z wysuwnym
masztem tracà
przyczepnoÊç
podczas
przyspieszania
na mokrych i Êliskich
nawierzchniach.

Stworzony przez firm´
Crown unikalny system
kontroli trakcji OnTrac™
zapobiegajàcy poÊlizgom
(trwa przyznawanie patentu)
znacznie zmniejsza obroty
kó∏ podczas przyspieszania
i hamowania. Jest to
mo˝liwe dzi´ki technologii
Access 1 2 3 ® oraz danych
gromadzonych w systemie.
■

Czujniki monitorujà
pr´dkoÊç silnika, obroty
kó∏, kierunek jazdy itp.

■

Sterownik systemu
Access 1 2 3 b∏yskawicznie
analizuje dane i zmniejsza
obracanie si´ kó∏ w trakcie
przyspieszania oraz
zapobiega ich blokowaniu
si´ podczas hamowania.

System kontroli trakcji OnTrac™ zapobiegajàcy poÊlizgom
zmniejsza obracanie si´ kó∏ i zapewnia maksymalnà
przyczepnoÊç podczas przyspieszania i hamowania poprzez
monitorowanie zmieniajàcych si´ warunków.

Rozpocz´cie
przyspieszania

Hamowanie przeciwpràdowe
na mokrej nawierzchni
System OnTrac firmy
Crown umo˝liwia
ca∏kowite
wyhamowanie
i zmian´ kierunku na
mniejszej odleg∏oÊci,
podnoszàc tym samym
wydajnoÊç.
Rozpocz´cie
hamowania
przeciwpràdowego

Bez systemu OnTrac wózki z wysuwnym masztem typu
Reach Truck cz´sto Êlizgajà si´ na g∏adkich nawierzchniach,
co sprzyja utracie kontroli i zu˝ywaniu si´ ogumienia.

Oszcz´dnoÊç

miejsca.
Wózki z serii RD 5700, dzi´ki podwójnej d∏ugoÊci
wysuwu wide∏, gwarantujà osiàgi umo˝liwiajàce
sprostanie wymaganiom konkretnych zadaƒ.
Pozwalajà one zwi´kszyç g´stoÊç sk∏adowania,
poprawiç organizacj´ pracy i podnieÊç wydajnoÊç
pracy operatorów.
Wiele pr´˝nie rozwijajàcych
si´ firm boryka si´ z
problemem ograniczonej
przestrzeni. Pojazdy z serii
RD 5700 pozwalajà uniknàç
rozbudowy lub wynajmu
magazynów. Nie tylko
pomagajà zwi´kszyç
przestrzeƒ magazynowà, ale
równie˝, dzi´ki wyró˝niajàcej
si´ konstrukcji, poprawiç
organizacj´ pracy. Podwójny
wysuw wide∏ z mechanizmem
no˝ycowym umo˝liwia lepsze
wykorzystanie miejsca dzi´ki
usuni´ciu co drugiego
korytarza roboczego
i zapewnieniu szerszych
mo˝liwoÊci sk∏adowania
palet, ni˝ jest to mo˝liwe
w przypadku rega∏ów
o g∏´bokoÊci mieszczàcej
jednà palet´.

Oprócz zag´szczenia
przestrzeni sk∏adowania
pojazdy z serii RD 5700
pomagajà w obni˝eniu kosztów
poprzez podniesienie
wydajnoÊci pracy operatorów.
Umo˝liwiajà to liczne
ulepszenia w zakresie
ergonomii, a tak˝e opcje
dostosowane do konkretnych
zastosowaƒ. Opcje te obejmujà
wspomaganie ustawiania
nachylenia, umo˝liwiajàce
operatorowi wypoziomowanie
wide∏, nawet jeÊli ich nie widzi,
oraz funkcj´ wyboru wysokoÊci
pó∏ki, gwarantujàcà, ˝e wid∏y
zatrzymajà si´ dok∏adnie
na ˝àdanym poziomie.

Standardowy wysuw

Podwójny wysuw

KorzyÊci polegajàce na oszcz´dnoÊci miejsca gwarantowane przez
produkty z serii RD 5700 wynikajà z zastosowania podwójnego wysuwu
wide∏ z mechanizmem no˝ycowym, co umo˝liwia zwi´kszenie przestrzeni
magazynowej nawet o 50%.

Zintegrowane opcje dla
ka˝dego zastosowania.
Seria RR/RD 5700 oferuje innowacyjne, praktyczne
opcje, przeznaczone do ró˝nych zadaƒ oraz
zapewniajàce doskona∏e osiàgi i niezawodnà prac´.

Maszt do systemów rega∏owych
typu „drive-in”

Kamera montowana
na maszcie, z
kolorowym monitorem

Koƒcówki wysi´gników
mocowane Êrubami

Âwiat∏a robocze na górnej
os∏onie operatora

Kolumna Work Assist™, tutaj
z p∏ytami monta˝owymi do
terminali WMS, podk∏adkà
do pisania i zaczepem

RR/RD 5725

RR/RD 5795S

–
–
–
–

–
–
–
–

RR udêwig 1600 i 2000 kg
RD udêwig 1350 kg
Uk∏ad AC trakcji i hydraulika
Maksymalna wysokoÊç
podnoszenia = 10160 mm

Funkcja wyboru wysokoÊci pó∏ki za
jednym dotkni´ciem pozwala operatorowi
automatycznie zatrzymaç wid∏y na
nast´pnym zaprogramowanym poziomie
rega∏u poprzez naciÊni´cie jednego
przycisku, zarówno podczas podnoszenia,
jak i obni˝ania wide∏.

RR udêwig 2000 kg
RD udêwig 1350 kg
Uk∏ad AC trakcji i hydraulika
Maksymalna wysokoÊç
podnoszenia = 11225 mm

Opcja wspomagania ustawiania
nachylenia umo˝liwia wyrównanie wide∏ za
pomocà prostego polecenia przekazanego
z wielofunkcyjnego uchwytu sterujàcego.
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