PTH 50
Seria

Funkcjonalne,
solidne i

niezawodne.

Seria PTH 50 dysponuje si∏à naszej reputacji. Firma Crown jest jednym z najwi´kszych
producentów elektrycznych wózków wid∏owych na Êwiecie. Klienci cenià naszà mark´ za
solidnoÊç, funkcjonalnoÊç i d∏ugotrwa∏à niezawodnoÊç oferowanych produktów. Atutami
tymi mogà si´ poszczyciç równie˝ r´czne wózki paletowe z serii PTH 50, a nasza
reputacja stanowi istotnà cz´Êç ka˝dej spoÊród 1,5 miliona sztuk sprzedanych na ca∏ym
Êwiecie. Naszym celem jest konstruowanie wózków najwy˝szej jakoÊci, z których klienci
b´dà mogli czerpaç prawdziwie d∏ugotrwa∏e korzyÊci. JesteÊmy Êwiadomi, ˝e dla wielu
przedsi´biorców zakup r´cznych wózków paletowych stanowi pierwszy moment sty:
cznoÊci z produktami marki Crown. Zale˝y nam na tym, aby by∏ on pozytywny. Dlatego
w standardowych wersjach wszystkich modeli zastosowaliÊmy wiele rozwiàzaƒ, które
przyczynià si´ do zwi´kszenia wydajnoÊci pracy operatorów.

1

Pe∏nofunkcyjny dyszel sterujàcy
pozycjà neutralnà
Kilka ruchów du˝ym dyszlem sterujàcym
wystarcza do osiàgni´cia pe∏nej wysokoÊci
podnoszenia wynoszàcej 127 mm. Wygodnà
dêwigni´ sterujàcà mo˝na ustawiç w trzech
pozycjach:
podnoszenia,
neutralnej i obni˝ania.
Ustawienie neutralne
powoduje zwolnienie
przeciwciÊnienia
z pompy, umo˝liwiajàc
swobodne poruszanie
dyszlem. Niezale˝nie
od obcià˝enia
pr´dkoÊç obni˝ania
jest zawsze kontrolowana. Dyszel jest wyposa˝ony w mechanizm spr´˝ynowy, który po zwolnieniu
powoduje powrót do po∏o˝enia pionowego.
GruboÊç oraz kàt dyszla dobrano tak, aby
zapewniç optymalnà pozycj´ pracy,
minimalizujàcà zm´czenie.

2

Sprawdzona niezawodnoÊç
hydrauliki
Jednym z kluczowych elementów
r´cznego wózka paletowego jest pompa
hydrauliczna. Musi ona wytrzymaç
tysiàce cykli podnoszenia i opuszczania
wide∏, a jednoczeÊnie byç ∏atwa i niedroga
w naprawie. Testy, którym firma Crown
poddaje wózki z serii PTH 50, wykazujà
˝ywotnoÊç pompy równà co najmniej
600 000 cykli. Dzi´ki zastosowaniu
zamkni´tej konstrukcji pompy
wyeliminowano elementy zwykle nara˝one
na uszkodzenia, takie jak zawory czy
dêwignie.

3

Wytrzyma∏a konstrukcja wide∏
Wid∏y o konstrukcji ceownikowej
wykonano z profilowanych elementów
stalowych, wspieranych przez dodatkowe
stalowe wzmocnienia w miejscach
nara˝onych na najwi´ksze obcià˝enia.

Dowodem wagi, jakà firma Crown
przyk∏ada do niezawodnoÊci, jest wybór
popychaczy o przekroju skrzynkowym,
charakteryzujàcych si´ wi´kszà
wytrzyma∏oÊcià i trwa∏oÊcià ni˝ inne rodzaje
popychaczy. Wynikiem tego jest udêwig
równy 2300 kg dla wszystkich d∏ugoÊci
wide∏, z których najwi´ksza wynosi 2 m.

4

Wytrzyma∏a rama i ko∏a zamontowane
przegubowo
Solidna rama ze wzmocnieniem krzy˝owym
zapewnia niemajàcà sobie równych
wytrzyma∏oÊç i trwa∏oÊç. W mechanizmie
podnoszàcym zastosowano elementy z kutej
stali. Aby u∏atwiç przemieszczanie i zwi´kszyç
kontrol´, wózki PTH wyposa˝ono w du˝e,
180-milimetrowe ko∏a sterujàce. Zarówno ko∏a
sterujàce, jak i obcià˝one zosta∏y wykonane
z wysokiej jakoÊci materia∏ów zmniejszajàcych
tarcie toczne, a tak˝e zapewniajàcych d∏ugà
˝ywotnoÊç oraz p∏ynnà i cichà prac´.
Po∏àczenie przegubowe sprawia, ˝e ko∏a
utrzymujà sta∏à stycznoÊç z pod∏o˝em, dzi´ki
czemu ci´˝ar ∏adunku nigdy nie spoczywa tylko
na jednym z nich. Os∏ony piast chronià ∏o˝ysko
i oÊ kierowanà przed uszkodzeniami na skutek
bocznych uderzeƒ oraz zanieczyszczeniami.

5

Latwe wsuwanie i wysuwanie wide∏
Konstrukcja koƒców wide∏ oraz skoÊny
kszta∏t wsporników rolek wejÊciowych
zapewniajà ochron´ zarówno dla samych
rolek, jak i kó∏ obcià˝onych.

6

D∏ugotrwa∏e korzyÊci z inwestycji
W wymagajàcych tego miejscach,
a szczególnie w obszarze piast przegubu
os∏ony, firma Crown zastosowa∏a
wysokogatunkowà stal wraz
z dodatkowym elementem spawanym
oraz dodatkowym usztywnieniem.
Staranne przygotowywanie podzespo∏ów
przed etapem malowania
proszkowego gwarantuje
optymalne przyleganie
farby oraz d∏ugotrwa∏à
ochron´.

Rampa wyjÊciowa, rolka najazdowa oraz
rolka wyjÊciowa zosta∏y zaprojektowane
z myÊlà o d∏ugotrwa∏ej eksploatacji
i odpornoÊci na uderzenia.
Odczuwalnym przez operatora efektem
tych rozwiàzaƒ jest doskona∏a ∏atwoÊç
wsuwania i wysuwania wide∏ nawet
wtedy, gdy paleta jest pusta.
Obni˝ony, 75-milimetrowy profil wide∏
umo˝liwia ∏atwy dost´p do trudnych lub
uszkodzonych palet.

Czas eksploatacji
Przy konstruowaniu wózków z serii PTH firmie Crown zale˝a∏o na
mo˝liwie jak najwi´kszym ograniczeniu wymaganej konserwacji.
D∏u˝szà ˝ywotnoÊç modele te zawdzi´czajà wytrzyma∏oÊci
i solidnoÊci ramy oraz mechanizmu podnoszàcego, a tak˝e
wysokiej jakoÊci elementom kutym i spawanym. W serii PTH firma
Crown zastosowa∏a wiele tulei i ∏o˝ysk niewymagajàcych
uszczelniania ani smarowania, podczas gdy inni producenci

Opcje

montujà smarowniczki. Pompa hydrauliczna u˝yta w tych
modelach pozwala na pe∏ne serwisowanie i naprawy. Wszystkie
cz´Êci umo˝liwiajà ekonomicznà wymian´ i sà ∏atwo dost´pne.

Opcje oferowane przez firm´ Crown obejmujà hamulec r´czny,
galwanizacj´ na mokro oraz wybór materia∏u kó∏. Ponadto rodzina
PTH obejmuje równie˝ modele wyposa˝one w wag´ i wysoko
podnoszone wid∏y.
Model PTH z wagà
Mierzy, sprawdza i liczy: Nowy model PTH 50 WS
zapewnia bardzo
wysokà dok∏adnoÊç
wa˝enia nawet w przy:
padku nierównomiernego
rozk∏adu obcià˝enia lub
nieregularnych powierzchni.

Modele PTH z r´cznym lub
automatycznym podnoÊnikiem
no˝ycowym
To paletowy wózek podnoÊnikowy,
stó∏ i blat roboczy w jednym. Wózki
PTH 50 S i PS zmniejszajà wysi∏ek
operatora, redukujàc niepotrzebne
schylanie si´ i podnoszenie ci´˝kich
przedmiotów.

R´czny wózek paletowy

Seria PTH 50

Specyfikacja standardowa*
Model

127
160

PTH 50

Udêwig

2300 kg

D∏ugoÊç elementu czo∏owego L2

360 mm

SzerokoÊç wide∏

160 mm

b

WysokoÊç podnoszenia h3

75
360

WysokoÊç opuszczonych wide∏

S

75 mm

PrzeÊwit pod opuszcz. wid∏ami

F

30 mm

Ko∏a sterujàce, poliestr. Ø 180 x 50 mm

30

Ko∏a obcià˝one, poliestr.
Model

127 mm

Ø 74 x 98 mm

PTH 18-32

PTH 18-39

PTH 18-45

PTH 20-32

PTH 20-39

PTH 20-45

PTH 27-32

PTH 27-39

PTH 27-45

D∏ugoÊç ca∏kowita

L

1155 mm

1350 mm

1510 mm

1155 mm

1350 mm

1510 mm

1155 mm

1350 mm

1510 mm

D∏ugoÊç wide∏

l

795 mm

990 mm

1150 mm

795 mm

990 mm

1150 mm

795 mm

990 mm

1150 mm

Obni˝one ko∏o obcià˝one

l2

648 mm

843 mm

1003 mm

648 mm

843 mm

1003 mm

648 mm

843 mm

1003 mm

Zewn´trzny rozstaw wide∏ B3

450 mm

450 mm

450 mm

520 mm

520 mm

520 mm

685 mm

685 mm

685 mm

Wewn´trzny rozstaw wide∏ b1

130 mm

130 mm

130 mm

200 mm

200 mm

200 mm

365 mm

365 mm

365 mm

55 kg

60 kg

64 kg

57 kg

62 kg

66 kg

61 kg

66 kg

70 kg

Masa wózka

* Dost´pne sà równie˝ specyfikacje niestandardowe.

Przepisy bezpieczeƒstwa
Produkt spe∏nia wymagania
europejskich norm bezpieczeƒstwa.
Rzeczywiste wymiary i parametry
u˝ytkowe mogà si´ ró˝niç od
podanych ze wzgl´du na tolerancje
produkcyjne. Parametry u˝ytkowe
podano dla przeci´tnej wielkoÊci
pojazdu i zale˝à one od masy, stanu
pojazdu, jego wyposa˝enia
i warunków w miejscu pracy.
Produkty i specyfikacje firmy Crown
podlegajà zmianom bez
powiadomienia.

Crown
Centrala na Europ´
Moosacher Strasse 52
80809 Monachium
Niemcy
Tel.: +49(0)89-93002-0
Faks: +49(0)89-93002-133
Oddzia∏y w Niemczech:
Hamburg
Berlin
Kolonia
Dortmund
Frankfurt
Stuttgart
Norymberga
Monachium
Crown Handling NV
Satenrozen 12
2550 Kontich, Belgia
Tel.: +32(0)3-4507171
Faks: +32(0)3-4507181

Crown Lift Trucks Ltd.
Oddzia∏y w Wielkiej Brytanii:
Sunbury, Middlesex TW16 7EF
Tel.: +44(0)845-8509276
Faks: +44(0)845-8509277
Warrington, Cheshire WA2 8TS
Tel.: +44(0)845-8509280
Faks: +44(0)845-8509281
Almondsbury, Bristol BS32 4RX
Tel.: +44(0)845-8509268
Faks: +44(0)845-8509269
Swindon, Wiltshire SN3 4TS
Tel.: +44(0)845-8509270
Faks: +44(0)845-8509271
Bellshill, Lanarkshire ML4 3NH
Tel.: +44(0)845-8509265
Faks: +44(0)845-8509266

Crown Intern Transport BV
Damsluisweg 75
1332 EB Almere, Holandia
Tel.: +31(0)36-5494180
Faks: +31(0)36-5494276

www.crown.com
Poniewa˝ firma Crown nieustannie doskonali swe
produkty, dane techniczne podlegajà zmianom bez
powiadomienia.
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