SHR 5500
Seria

Zyskaj

przestrzeƒ.
Wózki podnoÊnikowe z serii SHR 5500 umo˝liwiajà
szybkie i wydajne podnoszenie, uk∏adanie oraz
przemieszczanie towaru, narz´dzi i sprz´tu.
Te uniwersalne pojazdy zapewniajà wyjàtkowà wydajnoÊç
w ka˝dej bran˝y wymagajàcej wi´kszej przestrzeni,
lepszego zarzàdzania zapasami i obni˝enia kosztów
eksploatacji. Dzi´ki rozwiàzaniom firmy Crown mo˝liwe
jest manewrowanie na niewielkiej przestrzeni i
sk∏adowanie ∏adunków nawet na wysokoÊci 4,5 m,
co pozwala zaoszcz´dziç miejsce i poprawiç sprawnoÊç
wyszukiwania produktów. Kolejnym atutem wózków z tej
serii jest bezpieczeƒstwo – bez wzgl´du na to, czy sà one
u˝ywane do ∏adowania ci´˝arówek, jako mobilne
stanowiska pracy czy do standardowego sk∏adowania
produktów. Poniewa˝ wózki firmy Crown sà projektowane
i produkowane w sposób zapewniajàcy najwy˝szy poziom
bezpieczeƒstwa i niezawodnoÊci przy mo˝liwie
najni˝szym koszcie eksploatacji, u˝ytkownicy mogà
liczyç na d∏ugotrwa∏e korzyÊci. Wózki podnoÊnikowe
z serii SHR 5500 pomagajà w sprawniejszym rozwoju
dzia∏alnoÊci przy jednoczesnych oszcz´dnoÊciach czasu,
pracy i kosztów.

Jak skutecznie wykorzystujesz
przestrzeƒ?

ElastycznoÊç
w zasi´gu

r´ki.

Wózki podnoÊnikowe z serii SHR 5500 zapewniajà
niezb´dnà elastycznoÊç zastosowaƒ. Stanowià
one doskona∏e rozwiàzanie w przypadku
ograniczonej przestrzeni roboczej, zró˝nicowanych
rozmiarów palet, wysoko po∏o˝onych ∏adunków
oraz wielu innych, ró˝norodnych wyzwaƒ.

Wiele firm zaczyna
doceniaç liczne korzyÊci,
jakie niosà ze sobà wózki
z serii SHR 5500 natychmiast po poddaniu ich
próbie. Wtedy przekonujà
si´ o ich wyjàtkowej elastycznoÊci, gwarantujàcej
sprostanie codziennym
wyzwaniom.
Elektroniczny system
wspomagania uk∏adu
kierowniczego minimalizuje
wysi∏ek operatora wymagany podczas obs∏ugi
ci´˝kich ∏adunków.
Opatentowana funkcja obejÊcia hamowania umo˝liwia
podniesienie dyszla sterujàcego do niemal pionowego
po∏o˝enia, co pozwala
na manewrowanie w
bardzo ograniczonych
przestrzeniach.
Kolejne u∏atwienie
manewrowania wynika z
zastosowania centralnie
zamontowanego uchwytu
X10® , który zapewnia
dost´p do wszystkich
elementów sterujàcych z
obu stron jednostki
zasilania. Dzi´ki temu
operator lepiej widzi palety,
wysi´gniki i z´by wide∏.
Zapewniajàcy doskona∏à
widocznoÊç maszt wózków
z serii SHR 5500,
z praktycznie
rozmieszczonymi
elementami hydraulicznymi
i cylindrami podnoÊników,
nie przes∏ania operatorowi
pola widzenia.

Umieszczanie palet na
wysokoÊci jest ∏atwiejsze
równie˝ dzi´ki niezas∏aniajàcej widoku karetce
wysi´gnika.
Mechanizm wysi´gnikowy
zastosowany w serii
SHR 5500 ∏àczy w sobie
zalety wózków typu
straddle i wózków z
przeciwwagà, co czyni go
jeszcze bardziej uniwersalnym. Skonstruowano go
w sposób umo˝liwiajàcy
obs∏ug´ palet o ró˝nych
rozmiarach, a tak˝e palet
sk∏adowanych na ziemi,
w przypadku których
przestrzeƒ pomi´dzy
∏adunkami mo˝e byç
bardzo ma∏a. Wózki z tej
serii umo˝liwiajà tak˝e
si´ganie ponad przeszkodami, bez koniecznoÊci ich
przesuwania. Ponadto
wiele firm wykorzystuje
pojazdy z serii SHR 5500
do obs∏ugi ci´˝arówek z
wy∏adunkiem bocznym.
Wbudowany prostownik
umo˝liwia ∏adowanie akumulatora w dowolnym
miejscu, w którym
dost´pna jest sieç elektryczna o napi´ciu 240 V.
Elementy wyposa˝enia
opcjonalnego, takie jak
akcesoria Work Assist™
czy mechanizm nachylania
i przesuwu bocznego,
umo˝liwiajà dostosowanie
wózków serii SHR 5500 do
konkretnych zadaƒ.

Inteligentna
praca.

Wózki podnoÊnikowe z serii SHR 5500 wyposa˝one
sà w inteligentny, stworzony przez firm´ Crown
Wózki podnoÊnikowe umo˝liwiajà sprawne
manewrowanie przy przeszkodach, takich
jak opony ci´˝arówek (wózek pokazany
z opcjonalnymi ko∏ami obcià˝onymi
o Êrednicy 265 mm).

wszechstronny system sterowania Access 1 2 3®,
który gwarantuje zaawansowane, niezawodne
dzia∏anie i prostà obs∏ug´ w ka˝dych warunkach.

®

Wszystkie systemy
zastosowane w pojazdach
z serii SHR 5500
wspó∏pracujà ze sobà,
upraszczajàc obs∏ug´,
zwi´kszajàc bezpieczeƒstwo
i zapewniajàc najlepszà
wydajnoÊç. Opatentowana
technologia umo˝liwia bezpiecznà i niezawodnà prac´
oraz skutecznà diagnostyk´.
W po∏àczeniu z elektronicznym systemem wspomagania uk∏adu kierowniczego
oraz uk∏adem AC trakcji,
technologia Access 1 2 3
zapewnia operatorowi

Przyciski klaksonu
Przyciski klaksonu sà wbudowane
w r´kojeÊci uchwytu X10, zapewniajàc ∏atwy dost´p zarówno w
przypadku obs∏ugi jednor´cznej,
jak i obur´cznej.

R´kojeÊç pionowa
Uchwyt X10 jest wyposa˝ony w
wyprofilowane elementy sterujàce,
dzi´ki którym funkcje podnoszenia i
opuszczania mo˝na obs∏ugiwaç
nawet wtedy, gdy uchwyt znajduje
si´ w pozycji pionowej.

Funkcja obejÊcia hamowania
umo˝liwia jazd´ z uchwytem
w niemal pionowej pozycji,
niewychodzàcym poza obr´b
wózka. Zapewnia to imponujàcà
∏atwoÊç manewrowania w skrajnie
ciasnych przestrzeniach.
ZwrotnoÊç w wàskich
korytarzach
■ Strefa standardowego prowadzenia
■ Strefa z obejÊciem
hamowania
■ Ró˝nica zapewniona
przez wózki firmy Crown

zaawansowane i zoptymalizowane mo˝liwoÊci
sterowania. Co wa˝niejsze,
dzi´ki intuicyjnemu
uchwytowi X10 i wyÊwietlaczowi Access 1 2 3
wózki mo˝na z powodzeniem stosowaç w ka˝dych
warunkach. Inne funkcje
majàce na celu sprawnà
obs∏ug´ w wymagajàcych
Êrodowiskach obejmujà
blokad´ ruchu i regulacj´
pr´dkoÊci. Ulepszony
nap´d zapewnia dodatkowà
moc przy pokonywaniu
przeszkód, np. p∏yt
dokowych czy progów.
Podsumowujàc, wózki
podnoÊnikowe z serii
SHR 5500 to inteligentny
sposób na znacznà
popraw´ wyników.

Maksymalizacja
wydajnoÊci.

PomyÊl o korzyÊciach wynikajàcych z uzyskania wi´kszej
przestrzeni bez koniecznoÊci ponoszenia kosztów budowy czy
wynajmu. A jeÊli to rozwiàzanie pomog∏oby równie˝ usprawniç
gospodark´ zapasami oraz znacznie skróciç czas, zmniejszyç
wysi∏ek i obni˝yç koszty zwiàzane z przemieszczaniem produktów,
narz´dzi i innych ci´˝kich ∏adunków?

Cz´sto spotykany uk∏ad
pomieszczenia magazynowego
■ 102 palety
■ Losowe rozmieszczenie palet
■ S∏abe mo˝liwoÊci wyszukiwania
produktów
■ Ograniczone mo˝liwoÊci
manewrowania

Ulepszony uk∏ad pomieszczenia
magazynowego
■ 132 palety
■ Zorganizowane rozmieszczenie
palet i korytarze robocze
o szerokoÊci 2,5 m
■ Pe∏na mo˝liwoÊç wyszukiwania
produktów
■ 30% wi´cej miejsca na palety

Wózki podnoÊnikowe
firmy Crown gwarantujà
te wszystkie korzyÊci.
Stanowià one prosty
i oszcz´dny sposób na
maksymalizacj´ przestrzeni
magazynowej i zwi´kszenie
wydajnoÊci. W porównaniu
z typowymi wózkami
z przeciwwagà modele
z serii SHR wymagajà
znacznie mniejszej iloÊci
miejsca, dzi´ki czemu
wi´cej towarów mo˝e
byç sk∏adowanych w
pomieszczeniu o tej
samej wielkoÊci, przy
jednoczesnej optymalizacji
wyszukiwania produktów
i organizacji pracy.
Wózki z serii SHR sà ∏atwe
w obs∏udze dzi´ki innowacyjnym elementom
sterowania oraz masztowi
i karetce zapewniajàcym
znakomità widocznoÊç.
Ich zwarta budowa
poprawia mo˝liwoÊci
manewrowania w
ograniczonych
przestrzeniach i na
obszarach o wzmo˝onym
ruchu.

¸atwe przenoszenie,
uk∏adanie i zarzàdzanie.

Produkty firmy
Crown pokazujà
ró˝nic´.
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