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PodnoÊnik WAVE®...
wszechstronnoÊç na ka˝dym poziomie.
Uniwersalny podnoÊnik transportu wewn´trznego Wave Work Assist® Vehicle 
stanowi êród∏o znacznych oszcz´dnoÊci przy jednoczesnym zwi´kszeniu 
bezpieczeƒstwa, wydajnoÊci i elastycznoÊci pracy. Klienci firmy Crown 
z wielu ró˝nych bran˝ doceniajà sposób, w jaki zwi´ksza on produktywnoÊç.

Modele z serii Wave sà cz´sto 
nabywane przez firmy zajmujàce
si´ handlem detalicznym w celu
zwi´kszenia wydajnoÊci 
i bezpieczeƒstwa podczas 
kompletowania zamówieƒ 
i uzupe∏niania zestawów towarów.
Wystarcza kilka dni, aby pracownicy
odkryli nieocenione mo˝liwoÊci tych
podnoÊników, np. przy podawaniu
klientom towarów znajdujàcych si´
poza ich zasi´giem, przeprowadzaniu
inwentaryzacji, zmianach oznakowa-
nia, wymianie ˝arówek, monta˝
u wystaw i wielu innych zadaniach.



Uniwersalny podnoÊnik 
transportu wewn t́rznego WAVE.

PodnieÊ
bezpieczeƒstwo

pracy
na wy˝szypoziom.
Zanim firma Crown wprowadzi∏a na rynek podnoÊnik Wave, r´czne
przenoszenie opakowaƒ kartonowych, sprz´tu lub narz´dzi z miejsca
na miejsce wymaga∏o du˝ych nak∏adów pracy. Obecnie pracownicy
nie muszà ju˝ nara˝aç si´ na niebezpieczeƒstwo, korzystajàc z dra-
bin, bàdê wspinajàc si´ na pud∏a rega∏y lub pó∏ki. PodnoÊnik Wave to
prze∏omowe ruchome narz´dzie o wysokiej wydajnoÊci pozwalajàce
jednej osobie bezpiecznie i sprawnie wykonywaç zadania, które 
zwykle wymagajà udzia∏u dwóch pracowników.



Urazy kr´gos∏upa
Najnowszy raport* Komisji
Europejskiej wykazuje, ˝e
nadwyr´˝enia i skr´cenia
stanowià 26 procent 
wszystkich urazów, których
konsekwencjà jest niezdol-
noÊç do pracy trwajàca
cztery lub wi´cej dni
roboczych, a 14,9 procent
poszkodowanych nie wraca
ju˝ do regularnej pracy.

* Eurostat: Europejska statystyka
spo∏eczna – Wypadki przy pracy 
i problemy zdrowotne zwiàzane 
z pracà, wydanie 2002

Jedna z najwa˝niejszych kampanii prowadzonych przez organizacje 
zajmujàce sí  bezpieczeƒstwem i higienà pracy w krajach Unii Europejskiej
i innych k∏adzie szczególny nacisk na upadki z wysokoÊci, które sà jednym
z najpowa˝niejszych zagro˝eƒ w miejscu pracy. Ostrze˝enia, grzywny 
i surowe kary mówià same za siebie — nale˝y dokonywaç wszechstronnej
oceny zagro˝eƒ i rygorystycznie przestrzegaç odpowiednich zasad pracy.

PodnoÊnik Wave eliminuje ryzyko potkni´cia si´ lub utraty równowagi,
wyst´pujàce podczas wchodzenia na drabin´ i schodzenia z niej.
Operator stoi pewnie na amortyzowanym podeÊcie, zabezpieczonym
por´czami pokrytymi specjalnym materia∏em, podczas gdy produkt jest 
bezpiecznie przemieszczany na stalowej palecie ∏adunkowej. Dzi´ki
mo˝liwoÊci podnoszenia zarówno ∏adunku, jak i pracownika, a tak˝e jazdy
na wysokoÊci, podnoÊnik Wave w du˝ym stopniu ogranicza koniecznoÊç 
podnoszenia przedmiotów przez pracowników i mo˝e znacznie zmniejszyç
koszty u˝ytkowania oraz ryzyko uszkodzenia produktów.

Lista kontrolna, opublikowana przez Europejskà Agencj´ Bezpieczeƒstwa i Zdrowia 
w Pracy, zawiera nast´pujàce pytania: 

■ Czy wybrano najbardziej odpowiedni sprz´t zapewniajàcy bezpieczeƒstwo, 
w tym Êrodki dost´pu i ewakuacji?

■ Czy drabiny u˝ywane sà tylko wtedy, gdy zastosowanie innego sprz´tu jest
nieuzasadnione ze wzgl´du na krótki czas trwania prac lub ma∏e ryzyko?

■ Czy drabina jest najbezpieczniejszym i najlepszym Êrodkiem do wykonania danej pracy?

■ Czy drabina jest w dobrym stanie i odpowiednio dobrana do danego rodzaju pracy
oraz wysokoÊci, na jakiej jest wykonywana praca?

■ Czy drabin´ mo˝na ustawiç w taki sposób, aby uniknàç niebezpiecznego wychylania
si´ podczas pracy?

JeÊli odpowiedê na którekolwiek z powy˝szych pytaƒ brzmi „NIE”, przed
przystàpieniem do pracy nale˝y przedsi´wziàç odpowiednie Êrodki ostro˝noÊci.

èród∏o: Arkusz informacyjny OSHA 15 – Zapobieganie nieszcz´Êliwym wypadkom w budownictwie (2001)

Spadajàce przedmioty 
Czy pracownicy mogà 
bezpiecznie przenosiç 
przedmioty, trzymajàc je 
w odpowiedni sposób? Czy
mogà bezpiecznie si´gaç po
du˝e lub ci´˝kie przedmioty 
i podnosiç je w bezpieczny
sposób? Czy na drabin´
wchodzi wi´cej ni˝ jeden 
pracownik, poniewa˝ jedna
osoba nie jest w stanie
przemieÊciç danego przed-
miotu? Czy pracownicy
próbujà przenosiç zbyt wiele
przedmiotów jednoczeÊnie,
aby ograniczyç iloÊç wejÊç
na drabin´? Czy istnieje
zagro˝enie dla zdrowia 
i bezpieczeƒstwa na skutek
rozbicia, roztrzaskania lub
rozlania produktu?



Projektanci i in˝ynierowie firmy Crown rozszerzyli

zakres zastosowaƒ podnoÊników serii WAV 50

poprzez wprowadzenie do oferty wielu dodatkowych

akcesoriów przygotowanych pod kàtem konkretnych

zastosowaƒ.

Prowadnice szynoweÂwiat∏a b∏yskowe i sygna∏y ostrzegawcze Haki i wieszakiKlawiatura bezpieczeƒstwa

5,0m4,1m

Inne produkty Work Assist.
Grupa produktów Work Assist firmy Crown zosta∏a zaprojektowana pod kàtem

zapewnienia wydajnych rozwiàzaƒ dla przemieszczania towarów w miejscach, 

w których ograniczenie przestrzeni, koniecznoÊç stosowania r´cznych narz´dzi

oraz wysoki koszt pracy fizycznej stanowià przeszkody w stworzeniu wydajnego 

i bezpiecznego Êrodowiska pracy. 

Wózki podnoÊnikowe prowadzone
Modele typu straddle oraz fork-over 
z udêwigiem od 1000 do 1800 kg.

Prowadzone wózki elektryczne
Udêwig od 1600 do 2000 kg.

R´czne wózki paletowe Dost´pne 
w standardowej skali wagowej oraz 
z podnoÊnikiem no˝ycowym.

iAby spe∏niç ró˝ne potrzeby
u˝ytkowników, podnoÊnik
Wave jest oferowany 
z dwoma nominalnymi
wysokoÊciami podnoszenia
podestu: 2,1 metra i 3 metry. 

Wyposa˝enie dodatkowe

zwí kszajàce wygod  ́
i oszcz´dnoÊç.



PodnoÊnik Wave jest na tyle wàski,
aby móg∏ przeje˝d˝aç przez drzwi,
ti na tyle lekki, aby mo˝na go 
przewoziç w wi´kszoÊci wind. 
Dzi´ki temu stanowi idealne
narz´dzie do biur, hoteli, szpitali 
i innych zastosowaƒ komercyjnych.
Mo˝e byç tak˝e u˝ywany do prac
porzàdkowych i konserwacyjnych.

Mo˝liwoÊci wykorzystania podnoÊnika
Wave w otoczeniu produkcyjnym sà
nieograniczone. Zastosowania te obej-
mujà przewo˝enie, dostarczanie cz´Êci
na taÊmy produkcyjne, odk∏adanie lub
pobieranie produktów do monta˝u oraz
prace pomocnicze przy zadaniach 
produkcyjnych i konserwacyjnych.

Sk∏ady dystrybucyjne

■ Cz´Êci samochodowe

■ Hydraulika i elektryka

■ Bran˝a farmaceutyczna

■ Bran˝a wydawnicza

■ Us∏ugi dla organizacji rzà
dowych

Produkcja

■ Wytwarzanie wyrobów
metalowych

■ Produkcja gumy i plastiku

■ Druk na skaĺ  przemys∏owà

■ Wyroby tekstylne

■ Meble i mocowania

Sprzeda˝ detaliczna

■ Domy handlowe

■ Markety spo˝ywcze

■ Sklepy z meblami

■ Sklepy z narz´dziami

■ Kompletowanie zamówieƒ 
katalogowych

Stosowanie podnoÊnika Wave 
w po∏àczeniu z prowadnicami
szynowymi oferuje liczne korzyÊci
zwiàzane z oszcz´dnoÊcià czasu 
i obni˝eniem kosztów u˝ytkowania.
Podczas pracy w przejÊciach 
o szerokoÊci zaledwie 900 mm pod-
noÊnik Wave zapewnia optymalne 
wykorzystanie przestrzeni i zwi´ksza
wydajnoÊç, umo˝liwiajàc pracownikowi
p∏ynne przemieszczanie si´ i si´ganie
na ró˝ne wysokoÊci.



Inteligentny uk∏ad sterowania podnoÊnika Wave

zapewnia bezpieczeƒstwo i poczucie pewnoÊci

operatora. Przy ka˝dym uruchomieniu stacyjki

wykonywany jest test diagnostyczny wszystkich

uk∏adów i zabezpieczeƒ. Jednostka sterujàca

nieustannie monitoruje wszystkie obwody

sterowania i kontroli w celu zapewnienia

bezpiecznej i niezawodnej pracy. Wbudowany

system bezpieczeƒstwa rozpoznaje miejsce

przebywania operatora podczas poszczególnych

czynnoÊci – jazdy, hamowania, podnoszenia

podestu i pracy na wysokoÊci. System wykrywa

równie˝ obecnoÊç osób trzecich pod podniesionym

podestem.

inteligentnemu
sterowaniu.

PewnoÊç pracy  
dzí ki

1
2

3

4Przyciski sterujàce podnoszeniem 
i opuszczaniem sà rozmieszczone 
w sposób umo˝liwiajàcy sterowanie
tymi funkcjami podczas jazdy.

Ca∏kowicie zamkni´ty stalowy maszt
os∏ania wszystkie cz´Êci ruchome.
Czujniki wykrywajàce luzy ∏aƒcuchów
oraz zawór regulujàcy ciÊnienie 
w przewodach zapewniajà
bezpieczeƒstwo, umo l̋iwiajàc
zatrzymanie podestu w razie zagro˝enia.

Uk∏ad kierowania monitorujàcy
pr´dkoÊç dostosowuje promieƒ
skr´tu do pr´dkoÊci pojazdu. Je˝eli
bramki sà zamkni´te lub podest jest
podniesiony na wysokoÊç wi´kszà ni˝
510 mm, pr´dkoÊç jazdy zostaje
zmniejszona.

Prze∏àcznik zajàc/˝ó∏w umo˝liwia
operatorowi szybkie dostosowanie
pr´dkoÊci i profilu osiàgów do
warunków pracy.
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10Wbudowany wyÊwietlacz
diagnostyczny oraz wskaênik
na∏adowania akumulatora dostarczajà
informacji, wizualnie i dêwi´kowo, 
o aktualnie wykonywanej funkcji 
i stanie akumulatora.

Czujniki obecnoÊci ràk umo˝liwiajà
sprawdzenie przed uruchomieniem
podnoÊnika Wave, czy obie r´ce
operatora znajdujà si´ na elementach
sterowania. Funkcja ignorowania
sygna∏ów z czujnika obecnoÊci ràk
umo˝liwia operatorowi, w razie
potrzeby, u˝ycie jednej r´ki do
umieszczania ∏adunku na palecie. 
W tym trybie jest mo˝liwa jazda
wy∏àcznie z ma∏à pr´dkoÊcià.

Amortyzowana pod∏oga jest
wyposa˝ona w czujniki po∏o˝enia
stóp ostrzegajàce o niestabilnej pozycji
operatora. JeÊli operator zdejmie stop´
z peda∏u, podnoÊnik Wave zostanie
zatrzymany, a funkcja podnoszenia lub
opuszczania wy∏àczona. Nisko
umieszczony stopieƒ i zabezpieczenie
przed potykaniem si´ umo˝liwiajà ∏atwe
i bezpieczne wchodzenie.

Stacyjka jest wyposa˝ona 
w zabezpieczenie przed
nieautoryzowanym dost´pem.
Ponadto istnieje mo˝liwoÊç
zaprogramowania unikalnej sekwencji
uruchamiania w celu zapobiegni´cia
w∏àczeniu podnoÊnika przez
nieprzeszkolone osoby. Funkcja
automatycznego wy∏àczenia
zabezpiecza pojazd przed dost´pem
nieupowa˝nionych u˝ytkowników.

Jazda lub podnoszenie, gdy podest
znajduje si´ na wysokoÊci powy˝ej
510 mm, sà mo˝liwe wy∏àcznie przy
zamkni´tych bramkach. Gdy podest
jest opuszczony, jazda z maksymalnà
pr´dkoÊcià (6 km/h) wymaga
otwartych bramek, aby w razie
zagro˝enia mo˝na szybko opuÊciç
pojazd.

Gdy zajdzie potrzeba na∏adowania
akumulatora, wystarczy pod∏àczyç
podnoÊnik Wave do standardowego
gniazda zasilajàcego 240 V, 
a wbudowany inteligentny prostownik
zajmie si´ resztà. Bezobs∏ugowe
akumulatory nale˝à do standardowego
wyposa˝enia.



Wí ksze bezpieczeƒstwo miejsca pracy
Lepszy sposób wykonywania pracy, o ni˝szym stopniu ryzyka,
k∏adàcy nacisk na ochron´ zdrowia i bezpieczeƒstwo pracownika.

+ Redukcja kosztów zwiàzanych 
z niezdolnoÊcià do pracy
Wi´ksze bezpieczeƒstwo przyczynia si´ do zmniejszenia iloÊci
godzin nadliczbowych i zast´pstw w wyniku obra˝eƒ odnoszonych
przez pracowników. 

+ Dwukrotnie szybsza praca
Zadania, które do tej pory musia∏y byç wykonywane przez dwóch
pracowników, mogà byç teraz realizowane przez jednà osob´.
Zadanie przeznaczone dla jednego pracownika mo˝e byç 
wykonane dwukrotnie szybciej.

+ Mniejsze ryzyko uszkodzenia produktów
Bezpieczniejsze obchodzenie si´ z produktami oraz ∏atwoÊç 
podnoszenia zmniejszajà ryzyko upuszczenia towarów. 

= Redukcja kosztów operacyjnych

Suma wartoÊci
podnoÊnika

Wave.

Nie istnieje
bezpieczniejszy,
szybszy i bardziej
oszcz´dny sposób na
u∏atwienie pracownikom
przewo˝enia, podnoszenia
i przenoszenia towarów,
narz´dzi, sprz´tu lub
materia∏ów ni˝ 
podnoÊnik Wave.

Dzi´ki znacznemu zwi´kszeniu wydajnoÊci i redukcji
zagro˝eƒ podnoÊnik Wave mo˝e szybko poprawiç wyniki
finansowe firmy. Analizy op∏acalnoÊci inwestycji wyraênie
dowodzà, ˝e zwrot kosztu zakupu podnoÊnika Wave nast´puje
zwykle w okresie od 8 do 12 miesi´cy od daty transakcji, co
stanowi niezaprzeczalne potwierdzenie wartoÊci tej inwestycji.

Koszty u˝ytkowania sà minimalne. Jest tak dzi´ki wydajnym
i inteligentnym rozwiàzaniom zastosowanym w podnoÊniku
Wave, takim jak zintegrowany system diagnostyczny, ca∏kowicie
stalowy maszt, bezobs∏ugowe akumulatory oraz szczelne jed-
nostki nap´dowe. PodnoÊnik Wave zosta∏ skonstruowany i
sprawdzony wed∏ug tych samych rygorystycznych standardów,
które firma Crown stosuje do wszystkich swoich produktów.



Zmniejsz
pracy

Oszcz´dnoÊç czasu. PodnoÊnik Wave pozwala oszcz´dzaç czas, oferujàc
szybki, bezpieczny i wydajny sposób transportowania i podnoszenia mate-
ria∏ów, które dotychczas musia∏y byç przenoszone r´cznie. Eliminuje tak˝e
koniecznoÊç czasoch∏onnego przenoszenia drabin pomi´dzy miejscami
pracy. Dzi´ki podnoÊnikowi Wave operator mo˝e znaleêç si´ na odpowied-
niej wysokoÊci, wraz z towarami i materia∏ami, w gotowoÊci do wykonania
zadania szybciej, ni˝ pieszy pracownik zdo∏a dotrzeç do miejsca pracy.

PodnoÊnik Wave umo˝liwia dwukrotnie szybsze
wykonywanie pracy, zwi´kszajàc wydajnoÊç 

i obni˝ajàc koszty eksploatacji. Co wi´cej,
koszty pracy równie˝ mogà ulec
dwukrotnemu zmniejszeniu, poniewa˝ 
– dzi´ki podnoÊnikowi Wave – wiele
zadaƒ wymagajàcych dotychczas
zaanga˝owania dwóch osób mo˝e
teraz wykonaç jeden pracownik, 
przy zachowaniu wysokiego
poziomu bezpieczeƒstwa.



koszty
opo∏ow .́

Oszcz´dnoÊç pracy. Podczas wykonywania wielu zadaƒ zwiàzanych 
z podnoszeniem i konserwacjà, np. umieszczania towarów na wysokich
rega∏ach, wymagany jest udzia∏ dwóch osób. Dzi´ki podnoÊnikowi Wave
mo˝na wykonywaç takie zadania w bardziej bezpieczny i wydajny sposób, 
bez potrzeby wspinania si´ i niewygodnego podnoszenia, przy jednoczesnym
zapewnieniu stabilnej pozycji operatora. Zmniejsza to ryzyko odniesienia
obra˝eƒ i uszkodzenia towaru, a jeden pracownik mo˝e wykonaç zadanie
wymagajàce zwykle pracy dwóch osób.

PodnoÊnik Wave umo˝liwia
jazd´ z pr´dkoÊcià do 6 km/h,
czyli dwukrotnie wi´kszà ni˝
przeci´tna szybkoÊç pieszego.
Dodatkowe zwi´kszenie wyda-
jnoÊci jest mo˝liwe dzi´ki jed-
noczesnemu wykonywaniu 
dwóch czynnoÊci: jazdy 
i podnoszenia (ze wzgl´dów
bezpieczeƒstwa pr´dkoÊç
jazdy w pozycji z podniesionym
podestem jest ograniczona).

PodnoÊnik Wave 
posiada tak˝e inne zalety
pozwalajàce oszcz´dzaç czas
i koszty. Obs∏uga podnoÊnika
nie wymaga monta˝u ani
rozk∏adania. Mniejsze jest 
te˝ ryzyko towarzyszàce
przenoszeniu i opuszczaniu
przedmiotów. Oznacza to
redukcj´ kosztów naprawy
uszkodzeƒ i skrócenie czasu
poÊwi´canego na 
porzàdkowanie. Podnoszona
paleta ∏adunkowa mo˝e
przenosiç do 90 kg, a dolny
podest – kolejne 115 kg.
Ponadto, dzi´ki podnoÊnikowi
Wave, przeci´tny m´˝czyzna
mo˝e z ∏atwoÊcià si´gaç do
przedmiotów sk∏adowanych na

Które urzàdzenie wola∏byÊ widzieç
pomi´dzy Twoimi rega∏ami? Drabina
stanowiàca odpowiednik podnoÊnika
Wave jest dwukrotnie d∏u˝sza 
i 3 razy wy˝sza.

Kompaktowy podnoÊnik Wave
umo˝liwiajàcy swobodne
manewrowanie skraca do minimum
drog´ pomi´dzy dwoma punktami.
Wykonanie podobnego skr´tu przez
drabin´ na kó∏kach jest niemo˝liwe.

wysokoÊci 5 metrów.

PodnoÊnik Wave zapewnia
swobod´ ruchów w ka˝dej
sytuacji. Drabina na kó∏kach o
podobnej wysokoÊci mo˝e zaj-
mowaç nawet 3 m2 pod∏ogi,
niezale˝nie od tego, czy jest
u˝ywana, czy nie. Obszar
wykorzystania drabiny bywa
cz´sto ograniczony do 
pojedynczej przestrzeni
mi´dzyrega∏owej, gdy˝ jej
d∏ugoÊç nie zawsze pozwala
na pokonywanie zakr´tów.
Drabiny sà zawsze roz∏o˝one
na maksymalnà wysokoÊç,
wi´c podczas ich u˝ytkowania
nale˝y uwa˝aç, aby nie uderzaç
o umieszczone pod sufitem
znaki, lampy i konstrukcje.

PodnoÊnik Wave, dzi´ki
niewielkim wymiarom (jedynie
750 mm szerokoÊci i 
1525 mm d∏ugoÊci), mieÊci si´
w wejÊciach dla pieszych,
umo˝liwia manewrowanie 
w wàskich przejÊciach 
i skr´canie. Jest wystarczajàco
lekki, aby móg∏ byç przewo˝ony
w wi´kszoÊci wind i u˝ywany na
antresolach.
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