
PR 4500 Opsiyonlar ve Aksesuarlar 

Crown operatörün verimliliğini, güvenliğini ve konforunu artırıcı birçok opsiyon ve aksesuar sunar. 

Örnekler: 

Verimlilik Paketi 

Yardımcı Aksesuarlar 

Yük Arkalığı 

Depolama Modülü 

Çabuk ayarlanabilen denge tekerleri 

Çabuk ayarlanabilir tekerli gergi mili 

Akü kaydırma rulmanları 

Yürüyüş tekerleri opsiyonları 

Soğuk Hava/korozyon donanımı 

Kızak Adaptörü 

Akü tutucu kilit sivici 

 

PR 4500 Akülü Transpalet Özellikler ve Avantajları 

Güç 

24 Volt elektrik sistemi. 

Crown’un özel Access 1 2 3™ kapsamlı sistem kontrolü güvenli bir şekilde 

hata tanımaya ve makinenin performansını artırmaya yardımcı olur. 

Yürüyüş Ünitesi/Yürüyüş Motoru 

Uzun süreli performans için sınıfının en büyük ve dayanıklı motoruna sahiptir. 

Bağlantı yerlerini ve rampaları geçerken oluşan darbelere dayanıklı olamsı için 

yürüyüş ünitesi hem üstten hem de alttan monte edilmiştir. 

Crown yapımı AC yürüyüş motoru göreve uygun bir şekilde yürüyüş 

performansına ulaşmanızı sağlar. 

 

 

 



Yürüyüş Tekeri 

Sınıfının en geniş yürüyüş tekerine sahiptir, bozuk zemin ve kötü rampa 

koşullarından kaynaklanan arızaları azaltır ve çekiş gücünü arttırır. 

Yürüyüş tekeri her iki taraftan da monte edilerek bozuk zemin ve rampa 

saçların üzerinden geçerken oluşan darbelerin eşit olarak dağıtılmasını 

sağlar.    

Çatallar 

Tamamen ayarlanabilir çatallar çift palet giriş çıkış sistem özelliğindedir ki bu 

sayede rampa ve kızak bilyeleri birlikte palet giriş ve çıkışına yardımcı olur. 

Kumanda Kolu 

Tam fonksiyonlu kumanda sağ-elden yürüyüş, kaldırma ve indirme ve korna 

fonksiyonlarına sahiptir. 

Yön ve hız kumandası elden bükmeli olup el ve bilek 

yorgunluğuna sebebiyet vermeyecek şekilde 

ergonomik olarak tasarlanmıştır.    

Direksiyon 

Sol el kullanımlı direksiyon her zaman hafiftir ve 

3000kg yükü taşırken dönüşlerde ve manevra 

yaparken en az eforla çalışmanızı sağlar. 

Frenler 

Crown’un kendine has e-GEN™ fren sistemi Crown yapımı AC motorun güçlü 

torkunu kullanarak sürtünmesiz bir fren yapar ve 

neredeyse fren bakımını elemine eder. 

Visibility  

Görüş Açısı 

Yandan duruş pozisyonu her iki yöne doğru kullanırken operatörün görüş 

alanını genişletir. 

Hız 

Access 123 teknolojisi ve en son AC çekiş kontrolü sayesinde yüksek yürüyüş 

hızlarına erişilir. 

Crown teknolojisi kapalı devre yürüyüş kontrol sistemi akünün şarj seviyesi ne 

olursa olsun hızı korumanızı sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operatör Güvenliği ve Konforu 

Değişik pozisyonlarda yandan duruş seçeneği operatöre maksimum verimlilik ve ön/arka sürüşlerde 

ve yük alırken geniş görüş açısı sunar. 

Süspansiyonlu, şok azaltıcı yer döşemesi tasarımıçok 

geniş bir yer alanı ve esnek ayak duruş pozisyonu 

kazanmanızı sağlar. Sıra dışı operatör giriş tutunma 

borusu kullanıcıya kendini daha iyi konumlama ve güvenli 

bir sürüş imkanı verir. 

Servis Kolaylığı 

Access 1 2 3™ teknolojisi problemi saptamada, parçaları test etmede ve 

kolaylık problemi çözmede yardımcı olur. 

Buna ek olarak Crown’un InfoPoint™ sistemi Access 1 2 3™ sistemini 

tamamlar. Mantıksal, kolay anlaşılabilir onarım proseslerini takip ederek daha 

hızlı, daha basit ve yüksek kalitede servis almanızı sağlar. 

Akü kopmpartmanına kolay erişim akü bakımını kolaylaştırır. 

 

 

 

 

 


