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Ogumienie

Masy

Informacje ogólne

Seria FC 4500

1.1

Producent

1.2

Model

1.3

Nap´d

1.4

Typ

1.5

Udêwig

Q

t

1.6

Ârodek ci´˝koÊci

c

mm

1.8

Odleg∏oÊç ∏adunku

x

mm

1.9

Rozstaw osi

y

mm

1262

2.1

Masa

Bez akumulatora

kg

3225

2.2

Obcià˝enie osi

Z obcià˝eniem, przód/ty∏

kg

5337 / 840

2.3

Obcià˝enie osi

Bez obcià˝enia przód/ty∏

kg

2131 / 2264

3.1

Typ ogumienia

3.2

Rozmiar ko∏a

FC 4510 - 2.0
FC 4515 - 2.0

3.3

Wymiary
Parametry u˝ytk.
Silniki

2.0

Przód

inch / mm

21 x 7 - 15” / 5

Ty∏

inch / mm

16 x 6 x 10,5” / 4

3.5

Ko∏a

Liczba (x = nap´dzane) przód/ty∏

3.6

Rozstaw kó∏

Przód, standard/opcja

b10

mm

Ty∏

b11

mm

Stopni

°

3.7

Ró˝.
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4.1

Pochy∏ masztu

Do przodu/do ty∏u

4.2

Maszt

WysokoÊç masztu z∏o˝onego

h1

mm

4.3

Podnoszenie swobodne

Bez oparcia ∏adunku

h2

mm

4.4

WysokoÊç podnoszenia

h3

mm

4.5

Maszt

h4

mm

4.7

WysokoÊç os∏ony nad g∏owà

h6

mm

4.8

WysokoÊç siedzenia

h7

mm

4.12

WysokoÊç zaczepu holowniczego

h10

mm

4.15

WysokoÊç wide∏ opuszczonych

h13

mm

4.18

WysokoÊç spodu komory akumulatora

4.20

D∏ugoÊç do czo∏a wide∏

4.21

SzerokoÊç ca∏kowita

Standardowy przód/ty∏

4.21

SzerokoÊç ca∏kowita

Opc. zwi´kszenia rozstawu kó∏ przednich/ty∏

4.22

Wymiary wide∏

4.23

Karetka wide∏

Klasa ISO

4.24

SzerokoÊç elementu wid∏owego

4.31
4.32

WysokoÊç masztu wysuni´tego

Siedzenie statyczne/zawieszane

Z/bez rolek

925 / 10

mm
l2

mm

1976

mm
mm
wxsxd

mm

Z opar. ∏adunku, standard/opcja

b3

mm

PrzeÊwit nad pod∏o˝em

Z ∏adunkiem poni˝ej masztu

m1

mm

PrzeÊwit nad pod∏o˝em

Ârodek rozstawu osi

m2

mm

4.33

SzerokoÊç korytarza roboczego

Palety 1000 x 1200

Ast

mm

3355

4.34

SzerokoÊç korytarza roboczego

Palety 800 x 1200

Ast

mm

3555

4.35

Promieƒ skr´tu

Wa

mm

1755

4.36

Ma∏y promieƒ wewn´trzny skr´tu

b13

mm

483

5.1

Pr´dkoÊç jazdy

Z ∏adunkiem/bez ∏adunku

km/h

16,4 / 1

5.2

Pr´dkoÊç podnoszenia

DC

Z ∏adunkiem/bez ∏adunku

m/s

0,38 / 0

5.2

Pr´dkoÊç podnoszenia

AC

Z ∏adunkiem/bez ∏adunku

m/s

0,47 / 0

5.3

Pr´dkoÊç opuszczania

5.9

Czas przyspieszania

Z ∏adunkiem/bez ∏adunku

5.10

Hamulec

G∏ówny/postojowy

6.1

Silnik jezdny

Znam. moc pr. ciàg. 60 min

6.2

Silnik podnoÊnika

Czas za∏àczenia 15%

6.3

Maks. wymiary komory akumulatora

6.4

Napi´cie akumulatora

WydajnoÊç nominalna 5h

6.5

Masa akumulatora

Min./maks.

8.1

Rodzaj uk∏adu sterowania

Nap´d/podn.stand./podn.opc.

8.2

Dost´pne ciÊnienie robocze przystawek

m/s
5,7 / 5
kW
kW
dxsxw

mm

692 x 982 x 593

V / Ah

48 / 675

kg

1195 / 1450

bar
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Crown Equipment Corporation
FC 4520 - 2.0

FC 4510 - 2.5

FC 4520 - 2.5

FC 4540 - 2.5

FC 4520 - 3.0

FC 4540 - 3.0

FC 4525 - 2.0

FC 4515 - 2.5

FC 4525 - 2.5

FC 4545 - 2.5

FC 4525 - 3.0

FC 4545 - 3.0

Elektryczny
Przeciwwaga
2,0

2,5

3,0

500
401

409

1389

1262

1389

1389

3203

3602

3444

3319

1389
3868

3663

5235 / 998

6062 / 936

6073 / 844

5991 / 934

6841 / 946

6713 / 1001

2160 / 2290

2055 / 2718

2232 / 2459

2150 / 2549

2219 / 2895

2092 / 2951

Gumowe

33 x 178 x 381

21 x 8 - 15” / 533 x 203 x 381

21 x 9 - 15” / 533 x 229 x 381

406 x 152 x 267

16 x 6 x 10,5” / 406 x 152 x 267

16 x 6 x 10,5” / 406 x 152 x 267

2x / 2

030

900 / 1005

920 / 990

915
Patrz Tab. 1

Patrz Tab. 2

Patrz Tab. 1

Patrz Tab. 2

Patrz Tab. 1

Patrz Tab. 2

Patrz Tab. 1

Patrz Tab. 2

Patrz Tab. 1

Patrz Tab. 2
2185
1216 / 1243
240
70
442 / 434

2134

2062

2134

2212

2228

1105 / 1100

2306
1145 / 1100

1207 / 1100

1220 / 1100

45 x 100 x 800 / 915 / 1065 / 1100 / 1145 / 1220 / 1370 / 1525

45 x 125 x 915 / 1065 / 1220 / 1370 / 1525

2A

3A
965 / 1120
76
122

3515

3430

3515

3582

3595

3665

3715

3630

3716

3782

3795

3865

1913

1826

1915

1981

1986

2055

534

483

534

534

534

534

7,7

15,9 / 17,5

15,3 / 17,4

,56

0,36 / 0,56

0,34 / 0,56

,56

0,44 / 0,56

0,39 / 0,56

0,43

,4

5,9 / 5,4

6,1 / 5,5

Hydrauliczny
11.6
11.5
836 x 982 x 593

692 x 982 x 593

836 x 982 x 593

924 x 982 x 593

836 x 982 x 593

924 x 982 x 593

48 / 900

48 / 675

48 / 900

48 / 900

48 / 900

48 / 900

1270 / 1815

1260 / 1450

1310 / 1815

1405 / 1930

1445 / 1815

1405 / 1930

Sterowanie AC/wykonawca/sterowanie AC
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Tabela 1

Tabela masztów

FC 4500 2.0 & 2.5

h3
4.4 WysokoÊç podnoszenia
4.5 WysokoÊç masztu roz∏ozonego bez ∏ad h4
h4
WysokoÊç masztu roz∏ozonego z ∏ad
h1
4.2 WysokoÊç masztu z∏ozonego
4.3 WysokoÊç swobodnego podnoszenia bez ∏ad h2
WysokoÊç swobodnego podnoszenia z ∏ad h2
4.1 Pochylenie masztu przód/ty∏u
Poch. do prz. ogr. 2º wys. podn. pow.

Tabela 1

Tabela masztów

Poch. do prz. ogr. 2º wys. podn. pow.

Tabela masztów

1980

3505
4095
4725
2260
140
140
5/5
1980

mm
mm
mm
mm
mm
mm
°
mm

6095
6755
7315
2110
1490
805

6550
7215
7770
2260
1695
1010

1930

2085

mm
mm
mm
mm
mm
mm
°
mm

2995
3615
4215
2110
150
150

3300
3920
4520
2260
150
150
5/5
1980

Poch. do prz. ogr. 2º wys. podn. pow.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

TT
3810
4400
5030
2415
140
140

4775
5390
5995
2110
1490
815

5230
5850
6450
2260
1640
970

1980

1675

1830

7010
7670
8230
2415
1795
1110
5/3
2235

7465
8125
8685
2566
1950
1265

7925
8585
9145
2720
2100
1415

2390

2540

3605
4225
4825
2415
150
150

4570
5190
5790
2110
1490
815

5030
5650
6250
2260
1640
970

1980

1675

1830

5485 5865
6100 6485
6705 7085
2415 2565
1795 1950
1120 1275
5/5
1980 2135

6245
6865
7465
2720
2100
1425

6555
7120
7775
2870
2255
1580

2285

2440

6045
6665
7265
2720
2100
1425

6350
6970
7570
2870
2255
1580

2285

2440

7010 7390
7630 8010
8230 8610
3025 3175
2405 2255
1730 1885
5/3
2590 2745

Poczwórny

FC 4500 3.0

4.4 WysokoÊç podnoszenia
h3
4.5 WysokoÊç masztu roz∏ozonego bez ∏ad h4
h4
WysokoÊç masztu roz∏ozonego z ∏ad
4.2 WysokoÊç masztu z∏ozonego
h1
4.3 WysokoÊç swobodnego podnoszenia bez ∏ad h2
WysokoÊç swobodnego podnoszenia z ∏ad h2
4.1 Pochylenie masztu przód/ty∏u

Wyposa˝enie standardowe
1. Wszechstronny system
sterowania Access 1 2 3™ firmy
Crown
2. Systemstabilizacji intrinsic™
• Redukcja pr´dkoÊci jazdy
powy˝ej obszaru ustawiania
• Blokada elektryczna
pochylania do przodu
powy˝ej obszaru ustawiania
• Przeciwwaga przekraczajàca
wymagane normy
• Kontrola pr´dkoÊci na
rampach
3. WejÊcie/wyjÊcie operatora
• WysokoÊç stopnia 455 mm
• Du˝y otwór przeznaczony do
wchodzenia/ wychodzenia
• Ramowa os∏ona nad g∏owà
ustawiona pionowo, co
u∏atwia chwytanie r´kà
• Wydzielone gniazda
akumulatora
• Zaokràglone kraw´dzie
pod∏ogi
• Odchylana kierownica i
kolumna kierownicy o
specjalnym kszta∏cie
• Du˝a, przestronna pod∏oga
4. Konstrukcja kabiny operatora
• Nisko po∏o˝ona tablica
rozdzielcza zapewniajàca
widocznoÊç wide∏ i pod∏o˝a
• Du˝a widocznoÊç pomi´dzy
os∏onà nad g∏owà a przednià
kolumnà
• Fotel z zawieszeniem z
regulowanym
pod∏okietnikiem,
ogranicznikiem ramion oraz
pas bezpieczeƒstwa z

TL
3200
3790
4420
2110
140
140

FC 4500 2.0 & 2.5

4.4 WysokoÊç podnoszenia
h3
4.5 WysokoÊç masztu roz∏ozonego bez ∏ad h4
h4
WysokoÊç masztu roz∏ozonego z ∏ad
4.2 WysokoÊç masztu z∏ozonego
h1
4.3 WysokoÊç swobodnego podnoszenia bez ∏ad h2
WysokoÊç swobodnego podnoszenia z ∏ad h2
4.1 Pochylenie masztu przód/ty∏u

Tabela 2

mm
mm
mm
mm
mm
mm
°
mm

Informacje techniczne

TL

1980

blokadà uniemo˝liwiajàcà
nieprawid∏owe nawijanie
taÊmy
• Regulacja bezstopniowa
kolumny kierownicy oraz
pokr´t∏o obrotowe kierownicy
• Hamulec postojowy uruchamiany/zwalniany dotykowo z
alarmem dêwi´kowym
• Uchwyty sterowania pokryte
uretanem z reakcjà dotykowà
• Naturalne po∏o˝enie selektora
jazdy do przodu/do ty∏u
• Gumowa wyk∏adzina
pod∏ogowa/peda∏y pokryte
gumà
Uk∏ad trakcyjny AC
Wyjàtkowe hamulce tarczowe ze
wspomaganiem firmy Crown z
degeneratywnym hamowaniem
przeciwpràdowym silnika.
Silnik podnoÊnika produkcji firmy
Crown
Uk∏ad 48-woltowy
WyÊwietlacz firmy Crown
• Wskaênik roz∏adowania
akumulatora z blokadà
podnoÊnika i funkcjà
ponownego rozruchu
• Liczniki
czasu/odleg∏oÊci/stoper
• Przystosowany do obs∏ugi
dost´pu z kodem PIN
• WyÊwietlacz kodów zdarzeƒ z
5-przyciskowym sterowaniem
• Diagnostyka systemu
Access 1 2 3
• Regulacja osiàgów P1, P2, P3
Maszt zapewniajàcy dobrà
widocznoÊç z wbudowanym
poprowadzeniem przewodów

TT
5280 5665
5900 6285
6500 6885
2415 2565
1795 1950
1120 1275
5/5
1980 2135

11. Os∏ona nad g∏owà o konstrukcji
kaskadowej
12. Dost´p do akumulatora przez
podnoszenie lub demonta˝ z
boku
13. Boczny element ustalajàcy
akumulatora z blokadà i
identyfikacjà usterek
14. Podniesienie p∏yty pod∏ogowej
nie wymaga u˝ycia narz´dzi
15. Oparcie dla wysokich ∏adunków
o wysokoÊci 1,220 mm
16. Niebieskie z∏àcze do
akumulatora SBE 320
17. Znakowane kolorami
okablowanie
18. System InfoPoint™
19. Zawór hydrauliczny z trzema
suwakami
20. ¸àczniki hydrauliczne z
uszczelnieniem z pierÊcieniem
uszczelniajàcym
21. Uchwyt od∏àczania akumulatora
22. Blokada podnoÊnika
Wyposa˝enie dodatkowe
1. Uk∏ad hydrauliczny AC
2. Maszty typu TL i poczwórne
3. Wspomaganie ustawiania
nachylenia
4. Specjalny kàt nachylenia do
przodu
5. D∏ugoÊci wide∏
6. Wid∏y polerowane i zw´˝ajàce
si´
7. WysokoÊci oparcia ∏adunku
8. Zawory hydrauliczne do
osprz´tu
9. Przesuw boczny
10. Szybkoz∏àcza hydrauliczne
11. Regulator ciÊnienia i
ciÊnieniomierz przystawek

12. Od∏àczenie silnika trakcyjnego
uruchamiane hamulcem
13. Sterowanie kierunkiem jazdy
obs∏ugiwane peda∏em
14. Automatyczny hamulec
postojowy (uruchamiany przez
fotel)
15. Szeroki rozstaw kó∏
16. Niebrudzàce gumowe opony
g∏adkie lub z bie˝nikiem
17. Pakiet Dock Performance
(wydajnej pracy w dokach)
18. Wskaêniki zu˝ycia szczotek
silnika oraz przegrzania do
silników pràdu sta∏ego
19. Âwiat∏a cofania, hamowania i
tylne
20. Âwiat∏a robocze
21. Âwiat∏a b∏yskowe
22. Dêwi´kowy sygna∏ jazdy
23. Sworzeƒ holowniczy
24. Os∏ona nad g∏owà do systemów
rega∏owych typu „drive-in”
25. Taca z podpórkà na desk´ z
klipem
26. Zawieszane siedzenie z pasem
biodrowym
27. Akcesoria Work Assist™
• Deska z klipem i zaczepem
• Zacisk do akcesoriów
• Monta˝ terminalu
• Âwiat∏a robocze
• Lusterka
28. Dodatkowy kabel
dodatni/ujemny
29. Pe∏ne boczne drzwiczki
akumulatora
30 Rolki przedzia∏u akumulatora
31. Przystosowanie do pracy w
ch∏odniach i w warunkach
korozyjnych

Przedzia∏ operatora
Model FC 4500 korzysta z
doÊwiadczenia konstrukcyjnego i
in˝ynieryjnego firmy Crown. Liczne
funkcje zwi´kszajà komfort
operatora oraz jego wydajnoÊç.
Niewielka wysokoÊç stopnia 455
mm u∏atwia wchodzenie i
wychodzenie po obydwu stronach
wózka. Niska pokrywa akumulatora
o op∏ywowym kszta∏cie umo˝liwia
operatorowi siadanie na siedzeniu
wózka. Kszta∏t os∏ony nad g∏owà
umo˝liwia otwarcie wejÊcia/wyjÊcia,
a jej ramowa konstrukcja zapewnia
komfortowy uchwyt dla r´ki,
niezale˝nie od wzrostu operatora.
Kompaktowa odchylana kolumna
kierownicy i kierownica jeszcze
bardziej u∏atwiajà wchodzenie/
wychodzenie. Odchylana kolumna
jest dociskana spr´˝ynà, co u∏atwia
jej przesuwanie w gór´ i odsuwanie.
P∏yta pod∏ogowa (0,4 m2) nie jest
blokowana i pokryta jest gumà, aby
odizolowaç operatora od wibracji.
Lepsza widocznoÊç w ka˝dym
kierunku. Nisko po∏o˝ona tablica
rozdzielcza zapewniajàca
widocznoÊç wide∏ i podwozia,
maszt nieograniczajàcy
widocznoÊci, wàska kolumna
kierownicza, formowana p∏yta
pod∏ogowa i opatentowana
konstrukcja „kaskadowa” os∏ony
nad g∏owà zapewniajà
bezkonkurencyjnà widocznoÊç.
Uchwyty sterowania sà
wkomponowane w przedzia∏ i
u∏o˝one wachlarzowo, co u∏atwia
obs∏ug´. Sà pokryte warstwà
uretanu z reakcjà dotykowà
zapewniajàcà komfort i ∏atwoÊç
obs∏ugi. Si∏a niezb´dna do
uruchomienia elementu sterowania
jest minimalna, a reakcja szybka.
Hamulec postojowy obs∏ugiwany
przyciskiem z sygna∏em
dêwi´kowym u∏atwia operatorowi
wchodzenie/ wychodzenie i w
naturalny sposób zach´ca do jego
u˝ywania. Funkcja od∏àczania
akumulatora jest ∏atwo dost´pna i
prosta w obs∏udze. ¸atwe w
obs∏udze prze∏àczniki ko∏yskowe sà
wygodnie rozmieszczone,
umo˝liwiajàc wybranie
opcjonalnych Êwiate∏ roboczych lub
wentylatora. Du˝y przycisk
klaksonu jest zintegrowany ze
Êrodkowà cz´Êcià kierownicy.
Uk∏ad nap´dowy
Firma Crown zastosowa∏a uk∏ad
nap´dowy AC najnowszej
generacji, wzmocniony technologià
sterowania Access 1 2 3, co
zapewnia wysoki moment obrotowy
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i wydajnoÊç energetycznà. Silnik
nap´dowy jest montowany
poprzecznie wysoko nad pod∏ogà i
z dala od py∏u i wilgoci.
Wytrzyma∏a, potrójna redukcja,
wszystkie przek∏adnie zanurzone w
kàpieli olejowej i konstrukcja
stworzona w celu zapewnienia
trwa∏oÊci przy ograniczeniu wibracji
i ha∏asu.
Technologia Access 1 2 3 firmy
Crown zapewnia optymalne osiàgi i
sterownoÊç poprzez inteligentnà
koordynacj´ wszystkich uk∏adów
wózka oraz uproszczony serwis z
zaawansowanà diagnostykà.
Dost´pne sà trzy tryby wydajnoÊci,
które mo˝na dobraç w zale˝noÊci
od doÊwiadczenia operatora lub
zastosowania wózka.
WyÊwietlacz firmy Crown s∏u˝y do
∏atwego wykrywania i usuwania
usterek oraz zapewnia dost´p do
historii zdarzeƒ. Panel rozdzielczy
jest umieszczony w wygodnym
miejscu i zawiera wszystkie punkty
kontrolne, bezpieczniki i
okablowanie centralne u∏atwiajàce
lokalizowanie usterek.
Uk∏ad hamulcowy
Hamulce zasadnicze znajdujà si´ w
koƒcówkach kó∏ i posiadajà
wyjàtkowà konstrukcj´ tarcz
hydraulicznych w kszta∏cie pe∏nego
ko∏a. Ta konstrukcja zmniejsza
wysi∏ek operatora wymagany do
wciÊni´cia peda∏u i poprawia
reakcj´ hamulca. Trwa∏oÊç
u˝ytkowa hamulca zwi´ksza si´ z
powodu du˝ej powierzchni
okràg∏ego klocka ciernego. Dost´p
w celu kontroli lub wymiany jest
bezpoÊredni i ∏atwy, co skraca czas
przestoju w celu przeprowadzenia
konserwacji hamulców.
Hamulec postojowy jest
uruchamiany za pomocà przycisku.
W standardowym wyposa˝eniu jest
sygna∏ dêwi´kowy przypominajàcy
o jego zaciàgni´ciu. Hamulec
postojowy znajduje si´ na koƒcu
wa∏u silnika, aby wykorzystaç
redukcj´ przek∏adni. Dost´pny jest
opcjonalny hamulec postojowy
aktywowany przez siedzenie.
Uk∏ad kierowniczy
W pe∏ni hydrostatyczny uk∏ad o
równej powierzchni,
dwukierunkowy si∏ownik zapewnia
równià reakcj´ uk∏adu sterowania w
obydwu kierunkach (4,8 obrotu od
oporu do oporu). Odporna rama
osi, kuty trzpieƒ obrotowy i ∏àczniki
eliminujà potrzeb´ regulacji.
Jednocz´Êciowy kuty trzpieƒ
obrotowy i sworzeƒ zwrotnicy w
∏o˝ysku tocznym sto˝kowym
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zapewnia d∏u˝szà trwa∏oÊç i
sprawnoÊç. Sferyczne ∏o˝yska z
trzpieniami sto˝kowymi w
∏àcznikach eliminujà wszelki luz w
uk∏adzie. Wszystkie miejsca w
których znajdujà si´ ∏o˝yska sà
uszczelnione, aby wyeliminowaç
zanieczyszczenia i wyposa˝one sà
w smarowniczki, co zapewnia
∏atwoÊç serwisowania. OÊ obraca
si´ w gumowej tulei izolacyjnej, co
minimalizuje wibracje i poprawia
sterownoÊç wózka oraz w∏aÊciwoÊci
jezdne.

zmniejszajàc stres i zm´czenie.
Kompensator odchylenia zapewnia
p∏ynnà obs∏ug´ i zapobiega
szarpanym ruchom lub zmianie
pr´dkoÊci podczas równoczesnego
wykonywania ró˝nych czynnoÊci.
System blokady podnoÊnika/
odchylania firmy Crown zapewnia
zwi´kszony przechy∏ do przodu
przy niskiej wysokoÊci wide∏ oraz
zmniejszony przechy∏ do przodu
przy wi´kszych wysokoÊciach, co
zwi´ksza stabilnoÊç wózka.

Zespó∏ masztu
Du˝y element mocujàcy z czopem
zawieszenia obrotowego na osi
p´dnej oraz si∏owniki bardzo
mocnego wychylania z
samowyrównujàcymi si´ tulejami
zabezpieczajà maszt.
Du˝a widocznoÊç masztu
spowodowana jest zagnie˝d˝onà
konstrukcjà szynowà z si∏ownikami
podnoszenia umieszczonymi za
szynami. Wytrzyma∏e maszty sà
produkowane w celu zapewnienia
p∏ynnego, niezawodnego dzia∏ania.
Du˝e szczeliny na w´˝e
hydrauliczne oraz rozmieszczenie
w´˝y s∏u˝y zmniejszeniu ich
zu˝ycia i wyd∏u˝eniu trwa∏oÊci.
Wbudowane poprowadzenie
przewodów zamiast obok siebie
zmniejsza zak∏ócanie widocznoÊci.
Aby zapewniç d∏ugà, niezawodnà
trwa∏oÊç, stosowane sà du˝e
∏aƒcuchy podnoszàce. Si∏owniki
podnoszenia o du˝ej Êrednicy
zapewniajà p∏ynnoÊç dzia∏ania.
Dost´pne sà karetki wide∏
ISO/FEM/klasy II i III.
Dost´pny jest szereg typów
masztów:
Typ TL zapewnia maksymalnà
widocznoÊç przez maszt, poprzez
wyeliminowanie wewn´trznego
si∏ownika swobodnego
podnoszenia.
Typ TT zapewnia maksymalnà
elastycznoÊç przy pe∏nych
mo˝liwoÊciach swobodnego
podnoszenia.
Maszt poczwórny zapewnia
najni˝szà wysokoÊç przy z∏o˝onym
maszcie.

C

Uk∏ad hydrauliczny
Zawór regulacyjny najwy˝szej klasy
zapewnia precyzyjnà regulacj´
pr´dkoÊci podnoszenia, odchylenia
oraz funkcji przystawek.
Wyrównywanie ciÊnienia umo˝liwia
powtarzalnà pr´dkoÊç czynnoÊci,
niezale˝nie od obcià˝enia i
zwi´ksza ogólnà wydajnoÊç.
Uruchamianie dêwigni hydraulicznej
wymaga minimalnego wysi∏ku,

Modu∏owa konstrukcja zaworów
regulacyjnych umo˝liwia ∏atwe
dodawanie funkcji przystawek.
Maksymalna pr´dkoÊç obni˝ania
jest ograniczona przez zawór
sterowania przep∏ywem z
kompensacjà ciÊnienia oraz
bezpieczniki pr´dkoÊci.
Zintegrowane podk∏adki si∏owników
hydraulicznych ∏agodzà szarpni´cia
podczas ruchu masztu.
Wszystkie nurniki si∏owników
podnoszenia sà pokrywane
pow∏okà ochronnà i wsuwajà si´ do
oleju hydraulicznego co zapewnia
dodatkowà ochron´ przed korozjà,
gdy wid∏y sà opuszczone. Stalowy
zbiornik oleju jest zintegrowany z
ramà, aby zmniejszyç temperatur´
oleju hydraulicznego. Ta czysta,
szczelna konstrukcja zawiera smok
z filtrem siatkowym z osobnym,
∏atwo dost´pnym wlewem i
wskaênikiem bagnetowym z
filtrowanymi odpowietrznikami. Olej
powraca przez wymienny,
nakr´cany filtr oleju.
Akumulatory
Pokrywa platformy akumulatora
∏atwo si´ otwiera ods∏aniajàc
akumulator do wyj´cia przez
podniesienie lub wyj´cie bokiem.
Opcjonalne rolki akumulatora
stosuje si´ wraz z mechanicznym
sprz´tem do wysuwania
akumulatora. Do standardowego
wyposa˝enia nale˝y dolny boczny
element ustalajàcy akumulatora.
Pe∏ne boczne drzwiczki
akumulatora sà opcjonalne.
Przepisy bezpieczeƒstwa
Urzàdzenie spe∏nia wymagania
europejskich norm bezpieczeƒstwa.
Podane wartoÊci wymiarów i
parametrów u˝ytkowych mogà
ulegaç zmianom 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 oraz warunków w
miejscu pracy. Produkty i
specyfikacje firmy Crown podlegajà
zmianom bez powiadomienia.
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