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Seria wózków podnoÊnikowych firmy Crown obejmuje
rozwiàzania idealne do wielu ró˝nych zastosowaƒ,
zapewniajàce oszcz´dnoÊç czasu i kosztów. Gdy przestrzeƒ

pracy jest zat∏oczona i ograniczona…...  Gdy konieczne jest szybkie pobieranie 

i przewo˝enie produktów do wysy∏ki… Gdy potrzebne jest mobilne stanowisko

pracy... Wózki podnoÊnikowe firmy Crown zapewnià szybszy i bezpieczniejszy

sposób podnoszenia, uk∏adania, organizowania i przemieszczania produktów lub

sprz´tu. Urzàdzenia z tej serii, zaprojektowane z naciskiem na elastycznoÊç,

umo˝liwiajà niezwykle wydajnà obs∏ug´ plastikowych i drewnianych palet, palet

na p∏ozach, metalowych kontenerów oraz koszy drucianych nawet 

w zat∏oczonych miejscach.

Wybór któregoÊ z wózków podnoÊnikowych firmy Crown to poczàtek wspó∏pracy

z jednà z wiodàcych na Êwiecie firm specjalizujàcych si´ w rozwiàzaniach do

obs∏ugi towarów. Stawiajàc na mark´ Crown, klient zyskuje liczne korzyÊci

wynikajàce ze wspó∏pracy z firmà, która z zaanga˝owaniem konstruuje, projektuje

i produkuje wózki, jak równie˝ oferuje obs∏ug´ technicznà na ca∏ym Êwiecie.

To t∏umaczy, dlaczego wielu z przedsi´biorców, którzy
rozpocz´li wspó∏prac´ z firmà Crown od zakupu wózka
podnoÊnikowego prowadzonego, jest cz´sto obecnie
naszymi najwi´kszymi klientami.

Postaw na
ekonomicznà
i wydajnà prac .́



Wózki podnoÊnikowe firmy
Crown stanowià odpowiedê na
problem zaba∏aganionej 
i niepotrzebnie zaj´tej
przestrzeni oraz braku
wydajnoÊci, jednoczeÊnie
redukujàc zagro˝enia dla
bezpieczeƒstwa, a tak˝e ryzyko
uszkodzenia produktów. 

Efektywne wykorzystanie
przestrzeni umo˝liwia
czerpanie korzyÊci z
odzyskanego wolnego miejsca.
To z kolei pozwala na
uzyskanie cennej dodatkowej
powierzchni biurowej,
produkcyjnej lub magazynowej
bez potrzeby budowania lub
wynajmu nowych obiektów.

Nie trzeba ju˝ odsuwaç
innych produktów, aby
uzyskaç dost´p do
produktów znajdujàcych
si´ g∏´biej.

Wózki podnoÊnikowe firmy
Crown pozwalajà na ∏atwy,
szybki i wydajny dost´p do
wszystkich produktów.

24 pe∏ne palety

Przed

24 pe∏ne palety

Sk∏adowanie w stosach

Po

Dotychczas Po 
modyfikacji 

Lepsze wykorzystanie
przestrzeni magazynowej
zapewnia cenne korzyÊci.
Umo˝liwia uzyskanie znacznej
iloÊci miejsca poprzez
uk∏adanie stabilnych ∏adunków
po trzy lub cztery palety jedna
na drugiej. Przy u˝yciu
wózków podnoÊnikowych
firmy Crown zajmujàce cennà
powierzchni´ produkty,
rozmieszczone dotychczas 
w nieuporzàdkowany sposób
w ca∏ym magazynie, mo˝na
teraz wydajnie uk∏adaç 
i szybko po nie si´gaç. 
W ten sposób, oprócz dobrej
organizacji i lepszego
wykorzystania przestrzeni,
zyskuje si´ oszcz´dnoÊç
kosztów. Zwi´kszajàc
wydajnoÊç, wielu klientów
firmy Crown zdo∏a∏o
jednoczeÊnie wyeliminowaç
wydatki oraz k∏opoty zwiàzane
z budowà lub najmem
dodatkowej powierzchni.

Kolejnà korzyÊcià
wynikajàcà z u˝ywania
wózków podnoÊnikowych
firmy Crown, bezpoÊrednio
wià˝àcà si´ z lepszym
wykorzystaniem przestrzeni,
jest ∏atwiejsze wyszukiwanie
produktów. Sk∏adowanie 
w pionie na uporzàdkowanych
systemach rega∏owych
zapewnia szybki dost´p do
poszczególnych produktów,
bez koniecznoÊci
wczeÊniejszego odsuwania
pi´ciu czy szeÊciu innych
∏adunków. Taki sposób
organizacji umo˝liwia
operatorom szybkie
wyszukiwanie i pobieranie
niewielkich, pojedynczych
produktów. Usprawnienie
wyszukiwania produktów
umo˝liwia z kolei lepsze
planowanie pracy 
i zwi´kszenie wydajnoÊci.

24 pe∏ne palety

Dodatkowa przestrzeƒ

Sk∏adowanie rega∏owe

24 pe∏ne palety

Wykorzystuj lepiejprzestrzeƒ magazynowà.

Usprawnij wyszukiwanieproduktów.



Wózki podnoÊnikowe z serii
WF, ST i SX firmy Crown
pozwalajà operatorom na
∏atwe poruszanie si´ po
zat∏oczonych korytarzach 
i w ograniczonych
przestrzeniach. Ma∏y
promieƒ skr´tu, kompaktowa
jednostka zasilania oraz
centralnie umieszczony
dyszel z funkcjà obejÊcia
hamowania zapewniajà
najlepszà dost´pnà na rynku
zwrotnoÊç.  

W sytuacjach, w których
oszcz´dnoÊç czasu i komfort
pracy majà kluczowe
znaczenie, wózek
podnoÊnikowy firmy Crown,
umo˝liwiajàcy szybkà 
i ekonomicznà obs∏ug´
towarów, jest idealnym
rozwiàzaniem. Zyskujesz
cennà przestrzeƒ 
i porzàdkujesz swoje
produkty tak, aby by∏y one
∏atwo dost´pne, a pracownicy
dostajà do dyspozycji
szybszy i bezpieczniejszy
sposób podnoszenia,
przemieszczania 
i przewo˝enia ci´˝kich lub
du˝ych ∏adunków. Ponadto,
unikalne rozwiàzania, takie
jak uchwyt X10®, a tak˝e
do˝ywotnia gwarancja na
podwozie oraz akcesoria
Work Assist zapewniajàce
imponujàcà widocznoÊç 
i wydajnoÊç pozwalajà na
bardziej efektywnà i sprawnà
prac´.

Poruszaj sí  z

∏atwoÊcià.



Produkty z tej wszechstronnej rodziny wózków podnoÊnikowych firmy Crown sà dost´pne zarówno

w wersji fork-over, jak i straddle. Niezale˝nie od wybranego modelu, kompaktowa konstrukcja wózka

umo˝liwia poruszanie si´ nawet w najbardziej ograniczonych przestrzeniach dzi´ki u∏atwiajàcym

prac´ innowacyjnym rozwiàzaniom. Rozleg∏a wiedza firmy Crown na temat rzeczywistych

zastosowaƒ wózków i obs∏ugi towarów gwarantuje najwy˝szy poziom trwa∏oÊci przy najni˝szych na

rynku kosztach u˝ytkowania. 

ST 3000 – 1,0

Udêwig: 1000 kg
WysokoÊci podnoszenia: do 4250 mm
PojemnoÊç akumulatora: do 192 Ah

SX 3000 – 1,35

Udêwig: 1350 kg
WysokoÊci podnoszenia: do 4250 mm
PojemnoÊç akumulatora: do 192 Ah

WF 3000 – 1,0

Udêwig: 1000 kg
WysokoÊci podnoszenia: do 3900 mm
PojemnoÊci akumulatora: do 180 Ah

WF 3000 – 1,2

Udêwig: 1200 kg
WysokoÊci podnoszenia: do 4400 mm
PojemnoÊç akumulatora: 180 Ah



Przejmijkontrol´.

Innowacyjny uchwyt X10
firmy Crown u∏atwia
sterowanie. Zró˝nicowanie
dotykowe i oznaczenia
wizualne umo˝liwiajà ∏atwe
rozpoznawanie funkcji
podnoszenia i opuszczania
oraz innych funkcji sterowania.
Wyprofilowane uchwyty
sterujàce zosta∏y
zaprojektowane tak, aby
umo˝liwiç obs∏ug´ elementów
sterowania podnoszenia/
opuszczania, gdy uchwyt
znajduje si´ w pozycji pionowej.
Unikalny design w kszta∏cie
profilu d∏oni pozwala na ∏atwà
regulacj´ pr´dkoÊci. Ze
wzgl´dów bezpieczeƒstwa
wózek wyposa˝ono 
w automatyczny prze∏àcznik
jazdy wstecz, który mo˝na
obs∏ugiwaç niezale˝nie od
ustawienia uchwytu.

Programowalny prze∏àcznik
˚ó∏w/Zajàc stanowi ∏atwy 
i bezpieczny sposób
kontrolowania pr´dkoÊci jazdy
w przypadku mniej
doÊwiadczonych operatorów,
przewo˝enia delikatnych
∏adunków lub poruszania si´
w bardzo zat∏oczonych
przestrzeniach. Opracowana
przez firm´ Crown unikalna
funkcja obejÊcia hamowania
umo˝liwia jazd´ wózkiem
(ruch powolny) z uchwytem 
w niemal pionowej pozycji, 
co u∏atwia manewrowanie 
w ciasnych miejscach. Dzi´ki centralnie

umieszczonemu dyszlowi 
w wózkach podnoÊnikowych
firmy Crown operator
znajduje si´ w bezpiecznej
odleg∏oÊci od jednostki
zasilania oraz zyskuje lepszà
zwrotnoÊç i widocznoÊç.

W tej serii bezpieczeƒstwo jest najwa˝niejsze. 
Zapewnia je centralnie umieszczony dyszel, który
utrzymuje niezmiennà odleg∏oÊç pomi´dzy operatorem 
a jednostkà zasilania zarówno podczas skr´tu w prawo
jak i w lewo – rozwiàzanie niedost´pne w wózkach
innych producentów, w których operator nie znajduje 
si´ poÊrodku.

Funkcja obejÊcia
hamowania, dost´pna 
w wózkach podnoÊnikowych
firmy Crown, umo˝liwia jazd´
(ruch powolny) z uchwytem 
w niemal pionowej pozycji,
niewychodzàcym poza obr´b
wózka. Zapewnia to
imponujàcà ∏atwoÊç
manewrowania w skrajnie
ciasnych miejscach.

Hamulec

Jazda

ObejÊcie hamowania

Hamulec 

Hamu-
lec 

T H E          H A N D L E®

ZwrotnoÊç w wàskich korytarzach
n Strefa poruszania si´ w trybie jazdy
n Strefa poruszania si´ w trybie obejÊcia  

hamowania
n Ró˝nica zapewniona przez firm´ Crown



Wózki podnoÊnikowe z serii
WF, ST i SX zapewniajà
niezrównanà widocznoÊç we
wszystkich kierunkach.
Przy ich konstruowaniu
in˝ynierowie z firmy Crown
uwzgl´dnili wszystkie mo˝liwe
kierunki patrzenia operatora 
w rozmaitych zastosowaniach.

Przewaga nad innymi wózkami
zaczyna si´ od najlepszej w
bran˝y widocznoÊci koƒców
wide∏. Jest ona wynikiem
po∏àczenia najni˝ej po∏o˝onej
jednostki zasilania z centralnie
umieszczonym dyszlem. 
Taka konstrukcja usprawnia
wsuwanie wide∏ pod palety 
i uk∏adanie ∏adunków oraz
zwi´ksza widocznoÊç po obu
stronach ∏adunku, ograniczajàc
tym samym ryzyko pope∏nienia
b∏´du przez operatora.

WidocznoÊç wide∏ oraz ∏adunku jest
jeszcze lepsza dzi´ki zastosowaniu
przez firm´ Crown centralnie
umieszczonego dyszla.
Pomaraƒczowe wskaêniki znajdujàce
si´ na wierzchniej stronie koƒców
wide∏ u∏atwiajà wsuwanie wide∏ pod
nisko umieszczone palety. Z kolei
wskaêniki na spodniej stronie 
w analogiczny sposób usprawniajà
obs∏ug´ wy˝ej umieszczonych palet.

Ka˝de narz´dzie s∏u˝àce do
optymalizacji pracy powinno
niezmiennie, rok po roku
umo˝liwiaç czerpanie
korzyÊci. W∏aÊnie dlatego
g∏ównym za∏o˝eniem
konstruktorów firmy Crown
by∏a solidnoÊç. Wynikiem
takiego podejÊcia jest
do˝ywotnia gwarancja na
podwozie prowadzonych
wózków podnoÊnikowych 
– jedyna taka w bran˝y. 

W wózkach podnoÊnikowych
firmy Crown wykorzystano
znacznie wi´cej stali ni˝ 
w pojazdach innych
producentów – od podwozia
po maszt. Ró˝nica jest
zauwa˝alna w 8-milimetrowym
obrze˝u podwozia, panelach
bocznych, górnej pokrywie
akumulatora oraz wytrzyma∏ej
przek∏adni.

Przednia stalowa pokrywa
zosta∏a skonstruowana tak, 
aby chroni∏a wewn´trzne
podzespo∏y podczas
wykonywania najbardziej
wymagajàcych zadaƒ.

Struktura masztu opiera si´ 
na opracowanej przez firm´
Crown konstrukcji szynowej 
z belek dwuteowych oraz
grubych, stalowych
poprzecznicach, dzi´ki czemu
zapewniona jest wytrzyma∏oÊç
i stabilnoÊç.

Wózki podnoÊnikowe z serii
WF, ST oraz SX zosta∏y
sprawdzone w dok∏adnych
testach wytrzyma∏oÊciowych 
– zarówno na poziomie
poszczególnych podzespo∏ów,
jak i pe∏nego cyklu roboczego
– w których by∏y poddawane
pe∏nym obcià˝eniom. 

Nachylona, niskoprofilowana
jednostka zasilania oraz
zapewniajàca dobrà widocznoÊç
konstrukcja masztu zapewniajà
doskona∏à widocznoÊç na koƒce
wide∏ (standardowo na 50 procent
ca∏kowitej d∏ugoÊci wide∏).

Doskona∏a
widocznoÊç do
przodu i w gór´
wynika z zapewniajàcej
dobrà widocznoÊç
konstrukcji masztu z
zagnie˝d˝onymi szynami
oraz odpowiedniego
poprowadzenia przewodów 
hydraulicznych. 
SzerokoÊç masztu 
zosta∏a zoptymalizowana tak,
aby operator móg∏ widzieç
zarówno obszar za masztem,
jak i wokó∏ niego.

Wymagaj
d∏ugotrwa∏ej sprawnoÊci.

Nie traç
otoczenia z

oczu.



Zintegrowany prostownik
akumulatora: solidny, 30-amperowy
prostownik o wysokiej cz´stotliwoÊci
jest standardowym elementem
wyposa˝enia wszystkich modeli.

Przystosowanie do pracy 
w ch∏odniach: zapewnia wydajnoÊç 
i trwa∏oÊç podczas pracy 
w ch∏odniach o temperaturze
roboczej wynoszàcej nawet –30OC.

Rozwiàzania i akcesoria
zwí kszajàce wartoÊç.

Podwójne ko∏a obcià˝one:
opcjonalne tylko w serii WF.

Wskaênik roz∏adowania
akumulatora: wyposa˝ony 
w blokad´ podnoÊnika i czasomierz.

Ró˝ne opcje akumulatorów: dost´pnych jest wiele ró˝nych wersji
akumulatorów, m.in. bezobs∏ugowe zestawy akumulatorów do 192 Ah 
oraz przemys∏owe akumulatory z mokrymi ogniwami do 180 Ah 
(pokazane z opcjonalnym centralnym systemem zasilania wodà).

Regulowane wysi´gniki: swobodna
regulacja wysi´gników w zakresie od
865 do 1270 mm pozwala dostosowaç
wózek do zmieniajàcych si´ wymogów
sk∏adowania. Standardowe
wyposa˝enie modeli ST i SX.

Krata ochronna ∏adunku: umo˝liwia
stabilizacj´ chwiejnych ∏adunków
podczas jazdy, podnoszenia lub
opuszczania.

Nieod∏àcznà cechà wózków podnoÊnikowych z serii WF, ST i SX firmy Crown jest

elastycznoÊç. Szeroka gama w pe∏ni integrowalnych akcesoriów umo˝liwia ∏atwe

zwi´kszanie wydajnoÊci pracy. 

Mechanizm przesuwu bocznego ze zintegrowanym systemem sterowania:
umo˝liwia operatorowi przesuni´cie ∏adunku w lewo lub w prawo o maks. 100 mm.
W∏àcznik mechanizmu przesuwu bocznego jest wbudowany w uchwyt X10 (tylko
modele SX).Akcesoria Work AssistTM: 

podk∏adka do pisania z zaczepem 
i hakiem zapewniajàca wygod´
podczas pisania albo miejsce do
przechowywania dokumentów jak
równie˝ zamocowania skanera 
i innych.

Zdalne sterowanie
podnoszeniem/opuszczaniem:
umo˝liwia operatorowi obs∏ug´ funkcji
podnoszenia i opuszczania podczas
u˝ywania wózka podnoÊnikowego jako
pozycjonera.



Aby móc spe∏niç wymagania klientów, seria wytrzyma∏ych wózków podnoÊnikowych firmy Crown

obejmuje zarówno modele prowadzone, jak i wózki z operatorem jadàcym. Te niezawodne, ekonomiczne

wózki podnoÊnikowe sà dostosowane do ró˝nych wymagaƒ Êrodowiska pracy, zale˝nych od typu 

i rozmiaru ∏adunków, ograniczeƒ przestrzennych, rodzaju nawierzchni, czasów pracy, wymogów

konkretnych zadaƒ i wielu innych czynników.

Wózki podnoÊnikowe
do zadaƒ specjalnych.

WE 2300

SHR 5500 

Udêwig:
1250 i 1600 kg

Standardowe wysokoÊci podnoszenia:
do 5230 mm

Dost´pne akumulatory:  
do 360 Ah

Udêwig:
1100, 1350 i 1600 kg

Standardowe wysokoÊci podnoszenia:
do 4875 mm

Dost´pne akumulatory:
do 525 Ah

WE 2300 S

Udêwig:
1250 i 1400 kg

Standardowe wysokoÊci podnoszenia:
do 5230 mm

Dost´pne akumulatory:
do 360 Ah

WS 2300

Udêwig:
1800 kg

Standardowe wysokoÊci podnoszenia:
do 5180 mm

Dost´pne akumulatory:
do 360 Ah



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 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 Handling NV
Satenrozen 12
2550 Kontich
Belgia
Tel.: +32(0)3-4507171
Faks: +32(0)3-4507181

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.

Crown, znak Momentum, X10, Uchwyt X10, stylizowane 
logo X10, Access 1-2-3 oraz Work Assist to znaki towarowe
firmy Crown Equipment Corporation.
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