Ürün
Kataloğu

Güvenirliği
kanıtlanmış yenilikçi
ürünler

Crown hedefine ulaşmak için iki konuya odaklanıyor: ürün yeniliği ve güvenirlik. Tasarım ve teknik
ekiplerimiz, getirdiğimiz yeniliklerin gerçek hayatta karşılaşılan lojiistik sorunların üstesinden gelmelerini
sağlamak için, müşteri operasyon ve uygulamalarını bire bir yaşayarak öğrenmekle başlıyor işe. Bu
deneyimden edindiğimiz bilgi ve öngörü ile, kullanıcıların daha iyi, daha akıllıca ve daha hızlı çalışmalarına
yardım edecek çözümler geliştiriyoruz. Ardından en son tasarım, mühendislik ve üretim yöntemleriyle yeni
ürünler yaratıyoruz. Bu ürünleri kapsamlı testlere tabi tutarak iş veriminizi güvenli bir şekilde artıracak
dayanıklı, son derece verimli bir ürün yelpazesi sunuyoruz.
Crown Insite™ veri yönetimi paketi ile gelişmiş, pratik çözümler sunarak yöneticilerin doğru kararlar
almalarına da yardımcı oluyoruz. Crown Insite™ yöneticilere gündelik kararlar almaktan büyük resmi
görmeye kadar birçok konuda bilgi veren; sorunları tespit edip, hedef koymalarını ve başarılarını ölçmelerini
sağlayan gereçler sunuyor.
Benzersiz çalışma yapımız, sektördeki en üst düzey dikey entegrasyonu ile müşterilerimize sürekli kalite,
güvenirlik ve destek verilmesini güvenceye alıyor. Crown istifleme makinalarında kullanılan parçaların yüzde
85’i, Crown’ın kendi ihtisaslaşmış fabrikalarında üretiliyor. İşte bu tür girişimler ve işimize bağlılığımız,
Crown’ı dünyanın neresinde olursa olsun müşteriler için doğru tercih yapıyor.

Crown hemen her sanayi
dalında farklı uygulamaları
destekleyecek şekilde
tasarlanan geniş bir ürün

Ürün Seçici

Operatörle Yükselen
Makinalar
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Ürün seçme kılavuzu ve depo
grafiği yapacağınız uygulama için
en uygun ürünleri belirlemenize
yardımcı olur.
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Operatörle yükselen makinalar
genelde çok dar koridorlarda
operatörün sipariş toplama, stok
yükleme gibi işler için yükseğe
kaldırılması gereken
uygulamalarda kullanılır.

yelpazesine sahip. Ürettiğimiz
her makina, tüm müşteri
operasyonunun performansının
yanı sıra operatör verimini de

Transpaletler

doğrudan artırmaya yönelik

Transpaletler üst üste istifleme
gerektirmeyen uygulamalarda
kullanılır. Uzun ya da kısa mesafe
nakliye için güvenilir ve ekonomik
bir istifleme çözümüdür.

Bu binek tipi reach truck’lar
genellikle dar koridor
uygulamalarında depolama
yoğunluğunun ve malzeme
yerleştirmenin verimli yapılması
için gerekenlerin fazla olduğu
durumlarda kullanılır.

İstifleyiciler

Denge Ağırlıklı
Forkliftler

olarak tasarlanıyor.
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Reach Truck’lar
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İstifleyiciler yüklerin 5,4 metre
yüksekliğe kadar depolanabileceği
uygulamalarda kullanılır. Hem
yaya kumandalı hem binek tipi
modelleri vardır.

Crown, müşterilerine üstün hizmet sunan malzeme taşıma ekipmanı tasarlıyor,
üretiyor, dağıtımını yapıyor, ayrıca servis ve destek veriyor. Dışında Crown diyorsa,
içindekine güvenebilirsiniz.
2
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Denge ağırlıklı forkliftler farklı
malzeme taşıma işlerinde
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Sonradan eklenebilen yük
taşıma ataşmanları da ek
avantajlar sağlar.
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Ürün Seçme Kılavuzu
Model

Ön
İstifleme Sipariş
Çalışması Toplama
A

Transpaletler
PTH 50
WP 3000
WT 3000
RT 4000
GPC 3000
MPC 3000
PR 4500
TC 3000
İstifleyiciler
ST 3000

B

Nakliye

Raflı
İstifleme

Dar
Koridor

Çok
Dar
Koridor

C

D

E

F

İstifleme makinaları üretim, dağıtım, toptan satış ve perakendecilik uygulamalarında sayısız ihtiyaca cevap
veriyor. Ürün seçme kılavuzu ve depo grafiği belirli uygulamalar için ne tip bir Crown istifleme makinası
kullanıldığını gösteriyor. Bulunduğunuz yerdeki Crown bayisi de ihtiyacınıza uygun makinayı seçmenize
Hacimli İş Asistanı
(Work
Raflı
Mal
Assist)
Depolama
Depolama
G

H

yardımcı olabilir.

I

A

Ön İstifleme Çalışması

Ürünlerin teslimat aracına
yüklenmesi ve boşaltılması
ile daha sonraki işlemlere
hazırlanmasını gerektiren
uygulamalara ön istifleme
çalışması denir. Özel
taleplerinize ve malzeme
gönderip teslim aldığınız
alanın özelliklerine göre
size en uygun istifleme
makinasını seçebilirsiniz.
B

Sipariş Toplama

ESi 4000

Sipariş toplama müşterilerin
siparişlerini hazırlama
sürecidir. Ürünün boyutu,
ağırlığı ve istifleme
yöntemine uygun bir
istifleme makinası seçilir.

ET 4000

C

ETi 4000

Nakliye, ürünleri bir
noktadan diğerine taşıma
sürecini ifade eder.
Nakledilen mesafe, manevra
şartları ve çoklu işlev
ihtiyacı ürün seçiminde
önemli rol oynar.

SX 3000
WF 3000
ES 4000

DT 3000
SH 5500
SHR 5500
Operatörle Yükselen Makinalar

Nakliye

D

Raflı İstifleme

Depo raf sistemlerinde
istiflemede göz önünde
bulundurulması gerekenler
verimli dikey istifleme ve ürün
seçiciliğidir. Seçilen makina
türünün yükleme yapabilmesi
için belli bir koridor aralığı ve
raf düzeni gerekir.
E

Dar Koridor

Dar koridorlar depolama
alanının daha verimli
kullanılmasını sağlayarak
bir çok avantaj sağlar.
Makinalar hem daha küçük
alanda çalışabilir hem de
çalışma verimini ve düzenini
artırır. Sırt sırta bitişik raf
düzeni ile, ürünler iki kat
derine yerleştirilebilir.

F

Çok Dar Koridor

İstifleme makinasının
çalışması için gerekli koridor
aralığı daraldıkça, depolama
yapılacak alan da çoğalır.
Çok dar koridor aralığında
çalışmak üzere tasarlanan
istifleme makinaları özellikle
bu ortam için tasarlanmıştır.
Bu makinalar koridor içinde
telli veya raylı kılavuz
sistemleri ile hareket eder.
G

Hacimli Mal Depolama

Hacimli malların depolandığı
alanlar, çok sayıda benzer
ürünün depolanabileceği
kadar büyüktür. Kullanılan
istifleme makinaları depolanan
ürünün genişliğini geçmez.

H

İş Asistanı
(Work Assist)

Crown ürünlerinin birçoğu,
geniş bir uygulama
yelpazesinde farklı amaçlarla
kullanılabiliyor. Hafif bakım
işlerini üstlenmek ya da
taşınabilir bir çalışma
tezgahı olarak kullanılmak
da bunların arasındadır.
I

Raflı Depolama

Depo alanından tamamen
yararlanabilmek için çelik ve
tel ızgara rafların iyi bir şekilde
yerleştirilmesi de önemlidir.
Küçük parçalar ve benzer
boyutlardaki malzemeler
raflarda verimli bir şekilde
depolanabilir ve Wave
Work Assist Vehicle® ile
birlikte tesisiniz için
ekonomik bir ürün toplama
çözümü oluşturur.

WAV 60
LP 3500
SP 3500
TSP 6000
TSP 6500
TSP 7000
Reach Truck’lar
ESR 5200 / ESR 5200S
RR / RD 5700
RR / RD 5700S
Denge Ağırlıklı Forkliftler
RC 5500
SC 6000
FC 5200
C-5
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Transpaletler
PTH 50 Serisi
El Kumandalı Transpalet

WP 3000 Serisi
Elektrikli Transpalet

WP 3000 Serisi
Yükü 750 mm’ye kaldıran Yüksek
Kaldırmalı Elektrikli Transpalet

Yük Kapasitesi: 2300 kg

Yük Kapasitesi: 1600 ve 2000 kg

Yük Kapasitesi: 800 ve 2000 kg

WT 3000 Serisi
Katlanan Platformlu
Elektrikli Transpalet

WT 3000 Serisi
Sabit Platformlu
Elektrikli Transpalet

GPC 3000 Serisi
Alçak Seviye Sipariş Toplayıcı
QuickPick® Uzaktan kumanda teknolojisi mevcut

Yük Kapasitesi: 2000 ve 2500 kg

Yük Kapasitesi: 2000 ve 2500 kg

Yük Kapasitesi: 2000, 2500 ve 2700 kg

RT 4000 Serisi
Binek tipi Transpalet

PR 4500 Serisi
Binek tipi Transpalet

MPC 3000 Serisi
Mastlı Sipariş Toplayıcı

Yük Kapasitesi: 2000 kg

Yük Kapasitesi: 3000 kg

Yük Kapasitesi: 1200 kg
Kaldırma Yüksekliği: 800 - 4300 mm

Crown eksiksiz bir ürün serisiyle sağlam ve dayanıklı transpaletler sunuyor. Bu makinalar neredeyse
her sanayi dalında birçok alanda kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Ürün yelpazemiz dayanıklılığı ve
çok amaçlı kullanımı ile nam salan PTH 50 Serisi el transpaleti ile başlıyor. Bugün dünyanın her
yanında yüzbinlerce Crown el transpaleti kullanılıyor. Düşük maliyetle uzun yıllar hizmet veren el
kumandalı transpaletlerimiz, Crown’ın kaliteye verdiği önemin de göstergesi.
WP 3000 Serisi transpaletleri kısıtlı yükleme boşaltma alanı olan veya son derece yüksek manevra
kabiliyeti gerektiren yerler için tasarlandı.
Crown’ın ödül kazanmış binek tipi transpaletleri hem aşağı seviyede sipariş toplamada hem hızlı
sevkiyatta öncülük eden makinalar. Arkadan kullanımlı WT 3000 Serisi, ayakta veya oturarak
kullanılabilen RT 4000 Serisi, merkezden idare edilen GPC 3000 ve MPC 3000 Serisi veya yan girişli
PR 4500 Serisi operatör verimliliğini artıracak tüm özellikleri kapsayacak şekilde tasarlanıp üretildi.
Transpalet ürünlerimiz arasında ayrıca TC 3000 Serisi çekici makinalar de bulunuyor.
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GPC 3000 aşağı seviye sipariş toplayıcı uzaktan kumandalı QuickPick® teknolojisiyle birleştirilerek,

TC 3000 Serisi
Çekme Makinası

sipariş toplama uygulamalarında olağanüstü bir gelişme sağlanabilir.

Yük Çekme Kapasitesi: 3000 kg
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İstifleyiciler

WF 3000 Serisi
Paletli İstifleyici

ST 3000 Serisi
Denge Ayaklı İstifleyici

SX 3000 Serisi
Denge Ayaklı İstifleyici

Yük Kapasitesi: 1000 ve 1200 kg
Kaldırma Yüksekliği: 1550 - 4400 mm

Yük Kapasitesi: 1000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 2400 - 4250 mm

Yük Kapasitesi: 1350 kg
Kaldırma Yüksekliği: 2400 - 4250 mm

ES 4000 Serisi
Paletli İstifleyici

ESi 4000 Serisi
İlk Kaldırmalı İstifleyici

Yük Kapasitesi: 1200, 1400 ve 1600 kg
Kaldırma Yüksekliği: 2440 - 5400 mm

ET 4000 Serisi
Paletli İstifleyici

ETi 4000 Serisi
İlk Kaldırmalı İstifleyici

Yük Kapasitesi: 1200, 1400 ve 1600 kg
Kaldırma Yüksekliği: 2440 - 5400 mm

Çok amaçlı kullanım için tasarlanan Crown istifleme makinaları birçok uygulama ve çalışma ortamına
uygun bir malzeme taşıma çözümü sunuyor. Büyük Crown filolarına sahip olan müşterilerimizin çoğu,
Crown ile ilişkilerine yaya kumandalı istifleyicilerimizden birini alarak başladı. Crown’ın geniş ürün
yelpazesinde altı farklı tür istifleyici yer alıyor: denge ayaklı, paletli, ilk kaldırmalı, çift palet taşımalı,
denge ağırlıklı araçlar ve Reach Truck’lar.
ST, SX ve SH denge ayaklı istifleyiciler kapalı yerlerde, kısıtlı depolama alanını daha etkili bir şekilde
kullanmayı sağlar. WF, ES ve ET palet tasarımı europalet, tel sepet ve takozlar üzerindeki malların
etkili bir şekilde istiflenmesi için ideal bir çözüm sunar. Ayrıca yandan denge ayaklarının kapladığı
alandan tasarruf ederek deponun daha iyi kullanılmasını sağlar. ESi ve ETi ilk kaldırmalı istifleyiciler
ES ve ET istifleme makinalarının özelliklerine sahiptir, ancak ek olarak yük kaldırma kolları da vardır.
DT çift palet taşımalı istifleyiciler aynı anda iki europaleti taşıdıkları için, stok yerinden yükleme
alanına taşıma yapmak için idealdir. SHR reach istif aracı ise sayısız istifleme seçeneği sunduğu gibi
çok iyi manevra kabiliyetine sahiptir.
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DT 3000 Serisi
Çift Palet Taşımalı İstifleyici

SH 5500 Serisi
Denge Ayaklı İstifleyici

SHR 5500 Serisi
Reach İstifleyici

Yük Kapasitesi: 2000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 1700 - 2600 mm

Yük Kapasitesi: 1800 kg
Kaldırma Yüksekliği: 3225 - 4875 mm

Yük Kapasitesi: 1100, 1350 ve 1600 kg
Kaldırma Yüksekliği: 3225 - 4875 mm
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Operatörle Yükselen
Makinalar
WAV 60 Serisi
Work Assist Vehicle

LP 3500 Serisi
Orta Seviye Sipariş Toplayıcı

Yük Kapasitesi: 90 kg yük tepsisi,
115 kg yük tablası
Platform Kaldırma Yüksekliği: 2995 mm

Yük Kapasitesi: 1000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 1025 - 2440 mm

SP 3500 Serisi
3-Nokta Sipariş Toplayıcı

SP 3500 Serisi
4-Nokta Sipariş Toplayıcı

Yük Kapasitesi: 1000 ve 1250 kg
Kaldırma Yüksekliği: 4215 - 9600 mm

Yük Kapasitesi: 625 ve 1250 kg
Kaldırma Yüksekliği: 5335 - 9295 mm

TSP 6000 Serisi
Taretli Sipariş Toplayıcı

TSP 6500 Serisi
Taretli Sipariş Toplayıcı

TSP 7000 Serisi
Taretli Sipariş Toplayıcı

Yük Kapasitesi: 1000 ve 1250 kg
Kaldırma Yüksekliği: 4900 - 11660 mm

Yük Kapasitesi: 1000, 1250 ve 1500 kg
Kaldırma Yüksekliği: 4900 - 13485 mm

Yük Kapasitesi: 1000, 1250 ve 1500 kg
Kaldırma Yüksekliği: 4900 - 17145 mm

Crown’ın operatörle yükselebilen makinaları çok çeşitli uygulamada ve ortamda malzeme taşıma
ihtiyacını karşılamak için tasarlanmıştır. Tasarımcılarımız ve mühendislerimiz bu makinaları raflara
ürün koyma, sipariş toplama, envanter sayımı, bina bakımı ve daha birçok işte beklentilerinizin de
üzerinde performans sağlayacak şekilde üretti. Bu ürün serisinde WAV 60 Work Assist Vehicle®,
SP 3500 yüksek seviye sipariş toplayıcılar ve TSP taretli makinalar yer alıyor.
WAV 60 Work Assist Vehicle bir kişinin, normalde iki kişinin yapacağı işi güvenli ve verimli bir şekilde
yapmasına olanak tanıyan devrim niteliğinde bir mobil üretkenlik aracıdır.
SP 3500 serisi sipariş toplayıcılar operatörlerin 11,3 metre yükseklikte bile verimli ve güven içinde
çalışabilecekleri hız, yükleme ve makina dengesine sahiptir. SP 3500 Dört Nokta sipariş toplayıcılar
ise standart olmayan yüklerin toplanmasında olağanüstü dayanıklı ve yüksek performanslı olacak
şekilde tasarlandı.
Crown taretli makinalarını palet toplayabilecek veya hem palet hem kutu toplayacak biçimde
tasarlayıp üretiyor.
Operatörle yükselen makinaların hepsi azami hacim kullanımı için çok dar koridorda çalışacak
şekilde donatılabiliyor.
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Reach
Truck’lar
Crown’ın dar koridor Reach Truck’ları
performans, güvenilirlik ve düşük maliyetle
çalışmayı güvence altına alarak, en zorlu
malzeme taşıma beklentilerini bile karşılayacak
şekilde tasarlandı. Crown Reach Truck’ları
piyasadaki en iyi görüş açısı ve operatör
konforuna sahip istif araçlarıdır.
ESR 5200 serisi asansörden uzanmalı forkliftler
ergonomi, performans ve bakım-onarım
yenilikleriyle yapılan işin verimini artırıyor.
ESR 5200 S Sınıfı en çetin işlerde bile
operatörün daha verimli çalışabileceği ve
hareket edebileceği benzersiz bir alan sunuyor.
Geniş operatör bölmesi ve özel hareketli
koltuğu MoveSeat™ ile görüp,
hissedebileceğiniz verimlilik avantajları sağlıyor.
RR 5700 serisi makas uzanmalı forkliftteki
ayakta yan duruşlu kullanım pozisyonu
operatöre bölmenin içinde rahatça dik
durabilmek için hareket etme imkanı tanır ve
verimi artırır. S Sınıfı modellerde bulunan daha
geniş operatör bölmesi ve operatörlerin
oturmasına, yaslanmasına veya ayakta
durmasına olanak tanıyan katlanabilir koltuk,
hızlı çalışma gerektiren dar koridor ortamında
operatörlerin konforunu ve çalışma verimini
artırır. RD 5700 serisi çift palet derinliğinde
uzanmalı forkliftler deponuzu genişletmeden
raflı istifleme kapasitenizi büyük ölçüde
artırmanızı sağlar.
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ESR 5200 Serisi
Dar Şasi Reach Truck

ESR 5200 Serisi
Reach Truck

Yük Kapasitesi: 1400, 1600 ve 2000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 2760 - 13000 mm

ESR 5200S Serisi
S Sınıfı Reach Truck

ESR 5200 Serisi
Soğuk Depo Kabini

Yük Kapasitesi: 1600 ve 2000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 4440 - 13000 mm

Yük Kapasitesi: 1400, 1600 ve 2000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 4145 - 13000 mm

RR 5700 Serisi
Reach Truck

RR 5700S Serisi
S Sınıfı Reach Truck

Yük Kapasitesi: 1600 ve 2000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 5025 - 10160 mm

Yük Kapasitesi: 1600 ve 2000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 5025 - 11225 mm

RD 5700 Serisi
Çift Derinlikli Reach Truck

RD 5700S Serisi
S Sınıfı Çift Derinlikli Reach Truck

Yük Kapasitesi: 1450 kg
Kaldırma Yüksekliği: 5025 - 10160 mm

Yük Kapasitesi: 1450 kg
Kaldırma Yüksekliği: 5025 - 11225 mm
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Denge Ağırlıklı Forkliftler

SCT 6000 Serisi
3-Tekerlekli Denge Ağırlıklı Forklift

SCF 6000 Serisi
4-Tekerlekli Denge Ağırlıklı Forklift

Yük Kapasitesi: 1300, 1600, 1800 ve 2000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 2890 - 7495 mm

Yük Kapasitesi: 1600, 1800 ve 2000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 2890 - 7495 mm

RC 5500 Serisi
3-Tekerlekli Ayakta Durmalı Denge
Ağırlıklı Forklift

FC 5200 Serisi
4-Tekerlekli Denge Ağırlıklı Forklift

Yük Kapasitesi: 1500 ve 1800 kg
Kaldırma Yüksekliği: 3910 - 7010 mm

Yük Kapasitesi: 2000, 2500 ve 3000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 3200 - 7925 mm

Crown’ın denge ağırlıklı forkliftleri tüm malzeme taşıma ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek çözümler sunuyor.
Kamyon yükleme ve boşaltma, malzeme sevkiyatı ve daha birçok iş için idealdir. Crown’ın denge ağırlıklı
forkliftleri arasında binek tipi araçlar bulunuyor.
SC 6000 serisi hesaplı ve çok amaçlı kullanım için tasarlandı. Üç tekerlekli ve dört tekerlekli tasarım sıkışık
yerleştirme alanlarında ve sıkı raflı istiflemede hareket kabiliyetini artırır.
Dört tekerlekli FC 5200 serisi en zor çevre koşullarında malzeme taşıma çözümleri üretir. SC 6000 serisinin
tasarımında olduğu gibi, FC 5200 serisinde de önde kabin ve verim artırıcı özellikler bulunur.
RC 5500 serisi içinde ayakta durarak kullanmalı denge ağırlıklı forkliftler dar koridorlarda, sıkışık yükleme
alanları ve TIR kamyonu içinde güvenli ve verimli bir biçimde çalışmayı sağlayacak performans ve operatör
konforuna sahiptir.

C-5 Serisi
4-Tekerlekli LPG Süper Elastik Lastikli
Denge Ağırlıklı Forklift

C-5 Serisi
4-Tekerlekli LPG Yastık Lastikli Denge
Ağırlıklı Forklift

C-5 Serisi
4-Tekerlekli LPG tam kabinli Denge
Ağırlıklı Forklift

Yük Kapasitesi: 2000 ve 3000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 2920 - 7465 mm

Yük Kapasitesi: 2000 ve 3000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 2920 - 7465 mm

Yük Kapasitesi: 2000 ve 3000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 2920 - 7465 mm

Dört tekerlekli LPG C-5 serisi ise kullanım oranı yüksek, zor ortamlar için tasarlandı. Zorlu endüstriyel
uygulamaların ihtiyaçlarına verecek parçaları ve bu şekilde artan verimiyle C-5 serisinin tam veya kısmi
kabinli modelleri mevcut.
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Crown’dan Dünya Çapında Destek

Crown makinalarının değeri, müşterilerimizi dünyanın her yanında destekleme kararlılığımızla bir kat daha artıyor. Crown 84 ülkede
satış, bakım ve kiralama desteği sunan 500’den fazla bayinin yanı sıra Avrupa dahil üç kıtada tasarım, mühendislik ve üretim
tesislerine sahip.

Merkez Ofis
Üretim
Crown Bayileri

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG

Philipp-Hauck-Str. 12
85622 Feldkirchen, Germany
Tel
+49(0)89-93002-0
Faks +49(0)89-93002-133
crown.com

Crown ürünlerini sürekli olarak geliştirdiği için,
belirtilen özellikler haber verilmeden değiştirilebilir.

twitter.com/crown_europe_en
Klorin elementi içermeyen ve sürdürülebilir
ormanlardan elde edilen kağıda basılmıştır.

news.crown.com/uk/feed/
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