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Eşsiz 
Manevra kabiliyeti

crown.com’u ziyaret edin

FC 5200 serisini görün

Crown FC 5200 Serisi.
Attığınız Her Adıma Değsin.

En Küçük Mekanda En Büyük Güç
Ucu kısa, dönme yarıçapı da küçük olduğundan, FC 5200’de 
hareket etmek için daha fazla yere gerek olmadan daha büyük 
bir akü kullanabilirsiniz. Böylece akünüz daha uzun ömürlü olur, 
daha seyrek değiştirilir ve depo alanı daha iyi kullanılır.

Her Adımda 
Verimlilik
Crown FC 5200 serisi forkliftler size hem en ağır 

yükleri kaldıracak gücü hem de kalabalık yerleştirme 

alanlarında ve dar koridorlarda  çalışacak manevra 

kabiliyetini  sunar.  Hız ve hızlandırma gücüyle daha 

kısa zamanda daha çok iş yapmayı sağlar, kontrol 

ve hassasiyeti ile operatöre daha fazla güven verir. 

Buna bir de Crown’ın kanıtlanmış güvenilir olma 

niteliğini ekleyin, alın size işleri şimdiye dek hiç 

olmadığı kadar hızlı yapan bir makine.

Kalabalık bir depoda kolayca hareket etmek için her 
santimetrenin hakkını verecek şekilde tasarlanmış bir 
forklift gerekir. Çift sürüş motorları ve direksiyon aksı 
geometrisi ile son derece etkin bir dönme yarıçapına 
sahip olan FC 5200 serisi en dar mekanlarda bile ağır 
yükleri taşıyabilir.

Hassas kontrol mekanizması size daha sıkı dik açı istifl eme 
avantajı verir.  Daha büyük, manevra kabiliyeti daha az olan 
forklifl er daha geniş koridorlar ister, oysa zıt yönlere dönen 
sürüş motorları FC 5200 serisinin bir koridorda etrafındaki 
paletlere dokunmadan 360 derece dönmesini sağlar.



Daha Fazla Güç 
Çalışma Süresini Uzatır
Daha fazlasını başarmak her zaman ilk hedefimiz. Yeni Crown FC 5200 serisi daha 
çabuk hızlandırma ve hareket hızları, daha uzun süre çalışır durumda kalması ve 
geliştirilmiş manevra kabiliyetinin etkinliği ile verimi artırır.

Her Vardiyada Daha Fazla Çalışma
Akü şarjı başına yüzde 25 daha fazla çalışan Crown FC 5200 serisi, daha fazla yük taşımanızı, 
çalışmama süresi ile harcanan çabayı azaltmanızı sağlar.

25%DAHA FAZLA 
VARDİYA BAŞINA ÇALIŞMA ZAMANI 

Operatör Odaklı
Kontrolde rahatlık: verimlilikte gerçek öncülüğün göstergesi.  FC 5200 serisi ile Crown 
tasarımdaki ufak ayrıntıları mükemmel hale getirerek operatör için büyük fark yarattı. 
Forkliftin her öğesi verim ve güvenliği desteklemek için en üst düzeye getirildi:

İniş/biniş kolaylığı zaman 
kazandırır ve operatör verimini 
artırır. Forkliftin, kullanışlı tutunma 
yerleri, fazladan baş yüksekliği, 
konturlu bir koltuk alanı ve düşük 
basamak yüksekliği vardır.

Parmak ucu kontrolleri 
Basit kumanda düğmeleri kontrolü 
operatör koltuğunun kol dayanağına 
taşıyarak rahat bir kullanım sağlar 
ve yorulmayı önler. 

Çift kollu kontroller 
Birleştirilmiş fonksiyon kolları 
soğuk uygulamalarda eldivenle 
kullanım kolaylığı sağlar.

Hızlandırma: 10 metre hareket süresi (saniye)

Hızlandırma ve Hız
FC 5200 serisi artan hızlandırma gücü ve geliştirilen hareket hızları ile daha çok, daha hızlı iş yaparak 
en değerli kaynaklarınızla; forkliftleriniz, zamanınız ve ekibinizle daha fazlasını başarmanızı sağlar.
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geliştirilmiş manevra kabiliyetinin etkinliği ile verimi artırır.

Crown AC motorları en zorlu 
uygulamalarda bile serin ve etkili 
çalışacak şekilde tasarlandı.

eGEN Fren geleneksel sürtün-
meli frenleri ortadan kaldırarak 
performans, hizmet ve sahip 
olma maliyetinde üstünlük sağlar.

■    Koşullara özel farklı motor 
frenleme

■    Daha az bakım gereği (daha 
az parça ve aşınma noktası)

■   Daha az pedal çabası

■   Otomatik park freni

El kontrolleri 
Dokunmalı tasarımları sayesinde 
ne oldukları kolayca kontrollere 
bakmadan anlaşılabilir. 

15°

■    Programlanabilir 
performans ayarları 
belirli uygulamalara ve 
operatörlerin özel ihtiyaçlarına 
göre ayarlanabilir.

■    Otomatik park freni
tamamen durunca uygulanır, 
bu yüzden hatırlamanıza gerek 
kalmaz, elinizin altında kalabalık 
eden bir kol da olmaz.

■    Mastın sağladığı üstün 
görüş alanı operatörlerin 
yükleri güvenli ve hassasiyetle 
taşımaları için gerekli görüş 
açılarını sunar.

■  15 derecelik eksen 
fonksiyonu olan ya da 
olmayan süspansiyonlu 
koltuk manevra yaparken 
operatöre her yönde daha 
iyi görüş alanı sağlar.

■    Forkliftin üzerindeki bazı 
yerlere küçük parça ve 
mallar için bir manyetik 
yük tepsisi takılabilir. 
Crown’ın Work Assist® 
aksesuarları kolay erişim 
için baş üstü bölmesinin 
dik parçalarına takılabilir.

®

10%
DAHA FAZLA 
YÜK
TAŞIYIN

Sonuç olarak, operasyo-
nunuzda daha az forklift 
kullanırsınız, daha kısa 
sürer ve daha çok görev 
başarırsınız.



Verimli çalışma süresi
Tasarımın eseri
Bütün Crown istif araçları uzun vadeli performans ve değer için 
tasarlanır. Sağlam elektronik sisteminden uzun ömürlü direksiyon 
lastiğine kadar, Crown FC 5200 serisinin her öğesi çalışma süresi 
için tasarlanmıştır. Bakım gerektiğinde ise daha kolay ve etkili 
yapılsın diye erişimi kolaylaştırdık.

FC 5200 Serisi: Attığınız Her Adıma Değsin.
Bulunduğunuz yerdeki Crown bayisine uğrayın, FC 5200’ü iş başında görün.

crown.com’u ziyaret edin

FC 5200 serisini görün

Crown’ın InfoPoint® Hızlı 
Başvuru Kılavuzu ve araç 
üzerindeki  komponentlerin 
konumunu gösteren grafikleri, 
servis teknisyenlerinin kablo 
şemaları ya da çizimlerine gerek  
duymadan sorunları çabucak, 
doğru ve kolayca çözmeleri için 
gerekli bilgileri verir.

Crown’ın Integrity Parts 
and Service System™ 
çözümleri, eğitimli servis 
teknisyenleriyle Crown yapımı 
parçaları bir araya getirerek 
aracın uzun süre yüksek 
performans göstermesini 
sağlar. Crown’ın en büyük 
farklarından biri budur.

InfoLink® doğru, güncel, 
iş ölçüm değerlerini parmak 
ucunuza getiren bir kablosuz 
operatör ve filo yönetimi 
çözümüdür.

Access 1 2 3® teknolojisi 
sorunları anında aracın üzerinde 
teşhis eder. Servis teknisyenleri 
bir el ünitesine veya dizüstü 
bilgisayara gerek duymadan 
hızla çalışır ve bakım zamanı ile 
maliyetinde önemli tasarruf sağlar.  

Yatırımınıza Daha Fazla Çalışma Süresi
Crown’ın entegre yaklaşımı, araçtan alınan geri bildirim ve teşhisle, Crown yapımı parça ve azimli servis 
ekiplerini bir araya getirerek aracınızın daha uzun süre çalışır durumda kalmasını ve sahip olma maliyetinin 
en düşük seviyede tutulmasını sağlar.

■   Çıkarılabilir etek kapağı daha hızlı bakım için daha kolay erişim sağlar.

■    Yer döşemesinin erişilebilir olması forkliftin iç aksamına kolayca 
ulaşmayı sağlar.

■    Elektronik ve hidrolik sistemlerin ayrı olması yağ ve ısıyı elektronik 
donanımdan uzak tutarak daha fazla uzun vadeli güvenilirlik sağlar.
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Tekerlek göbeklerinde 
bulunan yağ kontrol 
penceresi, yağ seviyesini 
aletsiz ya da kapakları 
çıkarmadan kontrol etmenize 
olanak tanıyarak zamandan 
ve enerjiden tasarruf sağlar.

Güven
İçine konuldu
Olağanüstü hassasiyete ve kontrole 
sahip güçlü bir forklift operatör güveni 
için elzemdir. Crown'ın Access 1 2 3® 
işletme sistemi forkliftin operatör ve 
uygulama ile senkronize olmasını 
sağlar. Access 1 2 3, aracın 
emniyetini ve güvenilirliğini 
desteklemek için Crown'ın 
kendine özgü Intrinsic 
Stability System’i ile 
birlikte gerçek zamanlı 
bilgileri izler ve bildirir.

■    Sistem kontrollü hidrolik  
özelliği eğdirmeyi otomatik olarak 
kontrol eder ve yana kaydırma hızını 
sınırlayarak aracın dengesini ve 
operatörün güvenini artırır. 

■    Dengesi artırılmış karşı ağırlık 
gereken standartların üzerindedir.

■    Tilt güvenlik kilidi çatalların 
ve mastın öne doğru iki dereceden 
fazla eğildikleri zaman serbest kaldırma 
düzeyinin üzerine çıkmalarını önleyerek 
devrilme olasılığını azaltır.

■    Hareket ve köşe dönme hızı 
kontrolü hareket ve dönüşlerde 
sürüş hızını yük ağırlığına, kaldırma 
yüksekliğine ve dönüş açısına göre 
otomatik olarak azaltır. 

■    Rampa hız kontrolü inişlerde 
hızı ve hızlanmayı otomatik olarak 
aynı düzeyde tutar.

■    Yokuş kavrama özelliği 
yokuşlarda herhangi bir sürüş 
komutu verilmediği zaman aracın 
konumunu korur ve kaymasını önler.
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