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Transtechnik má novou 
mobilní aplikaci TT mobile. 
Máme obrovskou radost z nové aplikace 
TT mobile. Budeme Vám blíž a Vy u nás 
dotykem prstu. 
Nahrajte si tuto aplikaci buď z Google play 
anebo z App store a pochopíte proč. 
 

 
 
Odkud je a co je Crown 
Ústředí je v New Bremen (Ohio, U.S.A.). V 
Evropě vyrábí v německém Rodingu, 20km 
od českých hranic. Evropská centrála je v 
Mnichově. Crown patří ke světové špičce 
mezi výrobci manipulační techniky. Pokud 
potřebujete pro manipulaci odolnost, 
výdrž, kvalitu, bezpečnost, rychlost a 
spolehlivost - pak odpovědí je Crown. 
Příklad: Všechny vozíky Crown mají 
celoživotní zárukau na boční opěry. 
Přesvěčte se. Transtechnik CS  je 
výhradní zástupce  pro prodej 
manipulační techniky Crown v České 
republice. 
Proč nás brát vážně 
• Crown i Clark jsou extratřída ve svých 
kategoriích 
• máme víc zkušeností než si myslíte. 
Dlouholetá praxe, instalace ve všech 
aplikacích. 
• máme lepší zázemí než čekáte. 

     

DOBRÉ ZPRÁVY 
Nová aplikace TT mobile pro servis a pronájem 

 Novinky Crown, Clark, akce 2021 
Co vám jiní neřeknou 

Proč mě nevypnout 

 

Vážení obchodní přátelé, 
 
Kontaktujeme vás, protože jsme se v minulosti nebo 
nedávno setkali osobně. Nebo jste se setkali s našimi kolegy.  
 
Naše společné téma byla a je kvalitní manipulační technika, 
efektivní logistika, poprodejní služby a vše kolem. 
 
Budeme se vždy snažit Vám dát zajímavé informace, které 
mohou být i pro Vás přínosem. 
 
Ať jste v branži mnoho let a máte spoustu zkušeností  
či začínáte, vždy je dobré mít širší rozhled než ostatní. 
 
Věřím, že vám k tomu pomůže i informace od nás.  
Těšíme se na naši spolupráci. 
 
Transtechnik CS 
Plzeň - Praha – Brno 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=tt.mobile.transtechnik.cz
https://apps.apple.com/us/app/tt-mobile-2/id1562287013
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Nový retrak Crown ESR 1000 umí víc než ostatní  
  

S retrakem ESR se výkon stává skutečným. 
Technologie Xpress Lower u retraků ESR 1000 
zdvojnásobuje rychlost spouštění a zvyšuje tak 
výkon a produktivitu. Funkce rekuperačního 
spouštění současně zajišťuje úspory energie  
a delší doby chodu. 
Operátoři, servisní technici a management mají 
stejný užitek z konektivity operačního systému 
Gena, který nabízí individualizovaný, interaktivní  
a na data bohatý uživatelský zážitek. 
Viz https:/youtu.be/fii0aZCXKHc 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Co vám jiní neřeknou  
  
Hledáte spolehlivý vozík s pohonem diesel nebo plyn od výrobce, který má více než 100letou 
historii a tedy i zkušenosti? 
Odpovědí je Clark. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/fii0aZCXKHc
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Akce 1 2021 
 
Prvních 10 realizovaných objednávek servisu a pronájmu pomocí naší nové aplikace TT mobile 
odměníme: Model vozíku Crown, Clark, peněženka, kravata ... prostě si vyberte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Akce 1 2021 trvá do 30.6.2021 
 
 
 

Akce 2 2021 
 
Paletový PROFI vozík Crown PTH se slevou 15 %! 
 

 
 
 
Crown PTH – to je odolnost, která obstojí ve zkoušce času!  
Ruční paletový vozík Crown řady PTH se vyznačuje pevnou konstrukcí a velkorysým využitím 
oceli, a to zejména v kritických bodech namáhání – účelem je životnost. 
Trvanlivost řady PTH zvyšuje zesílená ocelová rukojeť, silné a pevné nosné vidlice ve tvaru C-
vyrobené z tlusté oceli, příčné výztuhy a tvarovaná ocelová ramena zvedacího ramene a táhla 
ve tvaru uzavřeného obdélníkového profilu a kyvné uložení řídících kol. 
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Ruční paletový vozík řady PTH navíc používá jen kvalitní chromované čepy a hřídele, které 
zaručují proti korozi a také písty jsou chráněny tvrdým chromem snižujícím opotřebení a 
zvyšujícím odolnost proti korozi.     
Ruční paletový zvedák PTH nabízí jednoduchost služby. 
Crown staví dlouhodobou hodnotu do všech svých výrobků a řada PTH není výjimkou.  
Testování vozíku na více než jeden milion cyklů dává jistotu dlouhé životnosti. Crown také 
používá všechny komponenty tak, aby se snížila potřeba jakékoliv údržby.   

 
 
Speciální konstrukce vozíku Crown PTH 
zajišťuje nepřetržitý kontakt s podlahou, 
řízená kola jsou kloubově spojena a proto 
vozík Crown PTH nikdy nezatěžuje celou 
váhou nákladu jen jedno řízené kolo.  
Kryty na čepech chrání ložiska a řídící nápravu 
proti poškození bočním nárazem a 
kontaminací prachem nebo jinými 
nečistotami. 
 
 
Robustní rám s příčným vyztužením poskytuje 
bezkonkurenční pevnost a odolnost.  
Na zvedacím závěsu se používají ocelové 
výkovky.  
Pro snadnější manipulaci a ovládání, má PTH 180 mm velká řízená kola. Řídicí a zátěžová kola 
používají vysoce kvalitní směsi pro nižší valivý odpor, která zajištují dlouhou životnost a jsou 
hladké a tiché v provozu.   
 

TO JE CROWN PTH. 
  

Akce 2 2021 trvá do 30.6.2021  


