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her yönden 
performans.

Crown ESR 5200 serisi, “yapacağım uygulama 

için hangisi en iyisi?” diye sormanıza imkan tanır. 

Daha da önemlisi, buna cevap verir. Olağanüstü 

performans Crown’ın ESR 5200 serisinde 

standarttır ve sizin de buna ulaşmanızın birçok 

yolu vardır. İş döngünüze en iyi uyan kaldırma 

yüksekliklerini, kapasiteleri, performans 

paketlerini ve operatör özelliklerini seçin. 

Crown’ın üstün ergonomisi, görüş alanı, 

dayanıklılığı ve operatöre yardımcı olarak 

çalışma maliyetinizi düşük tutan kendini 

kanıtlamış teknolojisinden yararlanın.

1.4 ve 1.6 ton kapasiteli seçenekleri 
bulunan bu dar şasili model kapalı 
alanlar, blok istifl eme uygulamaları 
ve sadece 2,5 metre enindeki raf 
koridorları için idealdir.

1.4 ve 1.6 ton kapasiteli seçenekleri 
bulunan standart genişlikteki bu 
model, dayanıklılıktan ya da operatör 
konforundan ödün vermeyen değer 
yüklü bir çözümdür. 

Daha ağır yükler, daha yukarı 
kaldırma yükseklikleri ve daha 
yüksek verim için tasarlanan bu 
modelin 1.4, 1.6 veya 2.0 ton 
kapasiteli seçenekleri  mevcuttur.

Üstün performans sergileyen bu modelin, 
1,6 veya 2,0 ton  kapasiteli seçenekleri 
vardır ve en yoğun iş döngülerinde 
konfor ve üretkenliği artırmak için 
ergonomik olarak tasarlanmış ekstra 
geniş bir operatör bölmesi bulunur.

Mast

İkili veya Üçlü

Azami kaldırma 
yüksekliği

9090 mm

Azami 
kaldırma hızı

0.61 m/saniye

Azami hareket hızı

10 km/saat

Akü

280-775 Ah

Toplam Genişlik

1120 mm

ESR 5220

Mast

İkili veya Üçlü

Azami kaldırma 
yüksekliği

9450 mm

Azami 
kaldırma hızı

0.61 m/saniye

Azami hareket hızı

10 km/saat

Akü

420-775 Ah

Toplam Genişlik

1285 mm

ESR 5240

Azami kaldırma 
yüksekliği

13,000 mm

Azami 
kaldırma hızı

0.69 m/saniye

Azami hareket hızı

14 km/saat

Akü

420-930 Ah

ESR 5260

Azami kaldırma 
yüksekliği

13,000 mm

Azami 
kaldırma hızı

0.69 m/saniye

Azami hareket hızı

14 km/saat

Akü

560-930 Ah

Toplam Genişlik

1285 mm

ESR 5280S

Mast

Entegre yan 
kaydırmalı Üçlü

Mast

Entegre yan 
kaydırmalı Üçlü

Toplam Genişlik

1285 mm

Azami kaldırma 
yüksekliği

13,000 mm

Azami 
kaldırma hızı

0.69 m/saniye

Azami hareket hızı

14 km/saat

Akü

420-930 Ah

Mast

Entegre yan 
kaydırmalı Üçlü

Toplam Genişlik

1285 mm

1.4 ve 1.6 ton kapasiteli seçenekleri 
bulunan bu dar şasili model kapalı 
alanlar, blok istifl eme uygulamaları 
ve sadece 2,5 metre enindeki raf 

Mast

İkili veya Üçlü

Azami kaldırma 
yüksekliği

9090 mm

Azami 
kaldırma hızı

0.61 m/saniye

Azami hareket hızı

10 km/saat

Akü

280-775 Ah

Toplam Genişlik

1120 mm

ESR 5220

   Doğru 
seçim…

En iyi Reach Truck, ürünleri hızlı, kolay, 

güvenli ve ekonomik bir şekilde deponuzdan 

içeri veya dışarı taşıyandır. Crown Reach 

Truck’ları bu hedeflere ulaşmak için tasarlıyor. 

ESR 5200 serisine baktığınızda, tam da ihtiyacınıza 

uygun istif araçları görüyorsunuz. Olağanüstü 

dayanıklılığı ile bilinen bu araçlar sizi hayal 

kırıklığına uğratmazlar. Ayrıca size ihtiyaçlarınıza 

tamı tamına uygun özellik ve seçenekleri sunarlar.

Doğru seçim işte budur. 

crown.com’u ziyaret edin
ESR 5200 serisini görün



Performans

EN İYİ KÖŞE 
ALMA HIZI
Operatörler Crown’ın 
akıllı OCS (en iyi köşe alma 
hızı) sistemi ile güven ve 
performans kazanırlar. 
Köşe alma sırasında OCS, 
direksiyon lastiği açısını, 
sürüş yönünü ve direksiyon 
yönünü analiz ederek, 
operatörün dönemece 
girdiğini veya çıktığını anlar. 
Ardından azami güvenlik 
performansı için hızı ve ivmeyi 
otomatik olarak ayarlar.

baştan 
aşağı.

GÜVENİLİR 
GÜÇ

Kontrolleri ele alın ve sürüş, 

manevra, kaldırma ve uzanmadaki 

farkı hissedin. Crown Reach 

Truck’ları görevinizin götürdüğü 

her yönde size hassas ve verimli 

hareket sunar.

Crown’ın 360 Select™ 
özelliği kullanım koşullarına 
veya kişisel tercihlere göre 
tekerleği 180 veya 360 derece 
döndürme seçeneği sunar.

ESR 5200 serisi 
gerçek zamanlı 
çalışma koşullarına 
göre otomatik 
yavaşlayıp, 
hızlanarak 
köşe almayı 
optimize eder. 

ESR 5280S, en gelişmiş 
ergonomik oturma ve 
kontrollere sahip 
performans odaklı 
operatör bölmesi ile 
hızlı tempolu, zorlu 
uygulamalarda 
verimliliği artırır. 

Crown, optimum Reach Truck 
performansı, enerji tasarrufu 
ve fazla bakım gerekmemesi 
için AC çekiş ve hidrolik 
pompa motorları tasarlar 
ve üretir. Bu büyük ve 
sağlam motorlar, en zorlu 
uygulamalarda bile ısınmadan 
ihtiyacınız olan güvenilir gücü 
sağlayarak daha verimli çalışır.

Yükseklerde daha iyi performans. 
ESR 5260 ve ESR 5280S Reach Truck’lar, yükseklerde 

hassas ve verimli bir şekilde çalışmak için bir Yüksek 

Düzeyde Performans Sistemi sunar:

• Entegre Yükseklik ve Yük Göstergesi, çatal 

yüksekliğini ve yük ağırlığını sürekli olarak 

izleyip gösterir. 

• Akıllı Raf Yüksekliği Seçimi, otomatik durdurmalı 

programlanabilir raf yüksekliklerini kapsar. 

• Kapasite Veri Monitörü azami yerleştirme 

yükseklikleri önerir ve aşırı yük uyarısı verir. 

• Serbest Kaldırma Göstergesi, çatallar serbest 

kaldırmanın üzerinde yükseldiğinde uyarı verir ve 

hareket hızını azaltmak için programlanabilir. 

• Eğdirme Pozisyonu Yardımcısı, optimum taşıma 

imkanı için çatalları otomatik olarak önceden 

ayarlanmış açıya getirir.

• İki kaldırmayı devre dışı bırakma şalteri.

Değer yüklü ESR 5240,
9,5 metreden daha az 
kaldırma yükseklikleri 
gereken uygulamalarda 
her yönden performans 
sağlayacak verimlilik ve 
etkinliği bir arada sunar.  

Tüm ESR 5200 Serisi Reach 

Truck’lar, hidrolik fonksiyonların 

kusursuz ve hassas bir şekilde 

kontrolü ile depo uygulamalarında 

operatör güvenini ve verimliliği 

artırmak için tasarlanmış 

birçok standart ve isteğe 

bağlı özellik sunar.



Dar Destek Ayakları 
ESR 5220, eni 1120 mm olan dar 
şasisiyle bile, özel olarak tasarlanmış dar 
destek ayaklarının arasına 800 mm’lik bir yükü kolayca sığdırabilir. 
Daha geniş ESR 5260 modelinde, destekleyiciler arasına 1000 mm’lik 
yük sığdıran dar destek ayağı seçeneği mevcuttur. 

 Anında 
     Esneklik.

İçeri gelen veya dışarı giden malları blok halinde istifl emek 
gerçekten zor olabilir. Çok sıkışık istifl erseniz ürüne zarar verebilir 
ve çalışmayı yavaşlatabilirsiniz. Çok gevşek olursa da değerli depo 
alanını ziyan edersiniz. ESR 5200 serisinin eşsiz görüş alanı ve duyarlı 
kontrolleri, ürünleri tam olması gerektiği gibi istifl emenizi sağlar.

HER YERDE GÖREVDE
ESR 5200 serisi, çok yönlülüğü ile ister yüksekte çalışırken, ister malları istife hazırlarken 
ya da taşırken her işin üstesinden gelir. Olağanüstü bir performansla bir an yükleri kolayca rafa 
yerleştirirken, bir sonraki an kamyona palet yüklemesi yapabilirsiniz. Sürüşün ve hidrolik fonksiyonların 
hassas kontrolü, her görevde tam güvenle çalışmanızı sağlar.

SOĞUK 
DEPO KABİNİ
Operatörler, ESR 5260 ve 
isteğe bağlı soğuk depo 
kabiniyle -30°C’ye kadar 
düşük ısılarda rahatça 
çalışırlar. Sağlam çelik 
yapısının yanı sıra, elektrik 
bağlantılarını koruyan 
sağlam yalıtımı ve kritik 
elektrikli komponentleri için 
termostatik olarak kontrol 
edilen ısıtıcıları vardır.

DAR RAFLAR ve KORİDORLAR
Aracı içine sürebileceğiniz 
depo raf sistemleri buna 
uygun bir forkliftiniz varsa 
mekanı verimli bir şekilde 
kullanmanızı sağlar. 
Crown’ın ESR 5220 dar 
şasili istif aracı, içine 
girilebilen rafl ardan ve 
diğer sıkışık alanlardan 
tam olarak yararlanmanıza 
yardımcı olur. 

Şasisi sadece 1120 mm’dir. Bu 
gelişmiş tasarım, operatörlerin 
raf sistemlerine daha kolay ve 
verimli şekilde girip çıkmalarını 
sağlar. Operatörlerin ayrıca, 
2,5 m kadar dar koridorlarda 
manevra yapması da kolaylaşır. 
Sıkışık koridorlarda forkliftin 
mükemmel manevra kabiliyeti 
geçişleri kolaylaştırarak 
darboğazları önler ve 
ürünlerin sürekli hareket 
ettirilebilmesini sağlar.

ESR 5200 serisi farklı raf kurulumlarını, mekan 

kısıtlamalarını, aşırı çevre koşullarını ve daha fazlasını 

çözüme kavuşturacak esnekliği sağlar. 

Operatörler, konforlu 
ısı ayarları da dahil 
tüm kabin işlevlerini 
kullanımı kolay bir 
elektronik panel ile 
kontrol eder.



Çok amaçlı 
hidrolik kontrol 

ESR 5200 serisinin kontrol seçenekleri, çok amaçlı (yalnızca ESR 5260 ve 
5280S için), parmak ucu veya çift kollu hidrolik kontrol tercihlerini içerir. 
Diğer kontrol arttırıcı seçenekler arasında, ayarlanabilir bir direksiyon kolu 
ve kol dayanağı da vardır. 

Parmak ucu 
kontroller
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Operatörün daha etkili hareket edip çalışabileceği 

eşsiz bölme ile ESR 5280S daha yukarılara 

erişimde ve uzun çalışma döngülerinde 

mükemmele ulaşır. Koltuk ve kontroller birlikte 

hareket ederek, birçok görevde iş verimini ve her 

yönden görüş alanını artırır. 

Kontrol ile
    hareket.

 MoveSeat, güç ünitesi önde 
hareket ederken görüş alanını 
artırmak için nötr konumdan 
10 derece döner. Çatallar önde 
giderken, koltuk nötr konumdan 
20 derece döner ve böylece 
çatal kollarının ileri ve yukarı 
doğru görünürlüğü artar.

ÖZEL 
MOVESEAT
Crown’ın özel MoveSeat™ 
koltuğu, entegre başlığıyla 
arkaya yatırılarak boyun 
ve sırta basıncı azaltırken, 
yukarı doğru görüş alanını 
da önemli oranda artırır. 
Entegre kontrollere sahip olan 
kol dayanağı, koltuk ile birlikte 
hareket eder. Yoğun görev 
döngüsü için tasarlanmış 
olan MoveSeat, özellikle 
operatörler yükseklerde 
yük yerleştirmek için uzun 
süre uğraşırken işe yarar.

10° 0° 20°

Görüş alanı 
Sadece Crown, 
yük tekerleği ve 
çatal uçlarına kadar eşsiz görüş 
alanı olan bir ofset mast sunar. 
Net görüş sağlayan mast 
tasarımı ve patentli baş üstü 
muhafazası, sürüş ve kaldırma 
işlemleri sırasında görüşün 
engellenmesini en aza indirir.

Çok amaçlı 
hidrolik kontrol 

ESR 5200 serisinin kontrol seçenekleri, çok amaçlı (yalnızca ESR 5260 ve 
5280S için), parmak ucu veya çift kollu hidrolik kontrol tercihlerini içerir. 
Diğer kontrol arttırıcı seçenekler arasında, ayarlanabilir bir direksiyon kolu 
ve kol dayanağı da vardır. 

Çift kollu 
kontroller

Görüş alanı
Sadece Crown, 
yük tekerleği ve 
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2Work Assist™ kolu veri 
terminali veya tarayıcı 
takmak için kullanılır. 

Ekstra geniş bölme  
Giriş/çıkışı kolaylaştırır ve diz 
ve bacakların rahatça sığacağı, 
sırtın rahat edeceği mükemmel 
bir alan sağlar.

MoveSeat™ vücudun üst 
bölümünün bükülmesini 
azaltmak için 30 derece döner.

Masaüstü üzerinde sırtı rahat 
ettirecek açıda tasarlanmış bir 
not iliştirme panosu bulunan 
daha geniş bir yüzey sağlar.

Ayarlanabilir kol dayanağı 
Üzerinde koltukla birlikte hareket 
eden entegre kontroller vardır. 
Burada, çok amaçlı hidrolik 
kontrol ile gösterilmiştir.

Hızla ayarlanan bel desteğine 
sahip FlexBack™ yukarı doğru 
görüş mesafesinin artması ve sırtın 
daha az zorlanması için arkaya yatar.

Entegre başlıklar 
sırt desteği sağlar ve 
boyun stresini azaltır. 7



esr point

İlerlemeye
   devam.

Crown’ın özel Access 1 2 3® 
Kapsamlı Sistem Kontrolü, 
emniyetli, güvenilir, endüstri 
lideri bir forklift performansı 
ve arıza teşhis imkanı sağlar. 
Önemli forklift sistemlerinden 
gelen gerçek zamanlı 
verileri izleyip rapor eden 
Access 1 2 3 teknolojisi 
ile aracınızın en uzun süre 
çalışır durumda kalmasını 
bekleyebilirsiniz. Servis 
teknisyenleri bir el ünitesine 
veya dizüstü bilgisayara 
ihtiyaç duymadan hızla 
çalışırlar. Teşhis kodları ve 
dahili voltmetre, arızaların 
kaynağını belirlemeye 
yardımcı olur. Servis 
teknisyenlerinin zaman alıcı, 
masrafl ı deneme-yanılma 
yöntemine başvurmasına 
gerek kalmaz; hatta şüpheli 

komponentleri çalıştırıp, 
işlevlerinin tamamını bile 
göstergeden kontrol edebilirler. 
Bu yenilikçi sistem kontrolü, 
sahip olma maliyetini en düşük 
düzeyde tutan üstün 
performansın anahtarıdır.

ESR 5200 serisiyle teknoloji size daha 

ileriye götürür. Uzun vadeli güvenilirlik, 

enerji verimliliği, filo yönetimi ve olağanüstü 

bakım kolaylığı içeren tasarımından bellidir. 

InfoPoint™ Sistemi 
daha hızlı, daha basit 
ve daha kaliteli servis 
için Access 1 2 3 teşhis 
sistemini tamamlar. 

Araç üzerindeki 
komponentlerin konumunu 
gösteren grafi kler, servis 
teknisyenlerine sorunların 
3N’si hakkında bilgi vermek 
için tasarlandı:

■ Nedir
■ Nerededir
■ Ne yapar.

Bu nedenle onarımların 
çoğunda kablo şemaları, 
karmaşık çizimler ya da 
hacımlı kullanım kılavuzlarına 
gerek olmaz.  Sonuç olarak, 
servis teknisyenleri istif 
aracını doğrudan ilk seferde 
ve çabucak onarmalarına 
yardımcı olan paha biçilmez 
bir gerece kavuşurlar.

InfoLink ayrıca önemli idare 
ve servis kolaylıkları sunar. 
Denetim listesi uygulamasını 
otomatikleştirmek, kağıt 
saklamaktan kurtulmak ve 
denetim kayıtlarına anında 

yardımcı olan paha biçilmez 
bir gerece kavuşurlar.

Rejeneratif İndirme 
Crown, ESR 5260’ın tüm kapasite 
seçeneklerinde isteğe bağlı enerji 
tasarrufu sağlayan Rejeneratif 
İndirme Sistemi sunar. İndirme 
sırasında çatal taşıyıcısının ve 
yükün ağırlığı, hidrolik yağı 
rezervuara göndermeden önce 
pompadan geri iter. Bu hareket, 
motoru geriye doğru iterek tekrar 
aküye yönlendirilen bir elektrik 
enerjisi üretir. Böylece, daha 
az akü değişimi, daha uzun 
süreli vardiyalar ve düşük 
maliyetlerden yararlanırsınız.

rr

ESR 5200 serisinde isteğe 
bağlı olarak InfoLink® 
kablosuz fi lo ve operatör 
yönetim sistemi mevcuttur. 
Bu gelişmiş sistem, gerçek 
zamanlı ve geçmiş verileri 
organize eder, önceliklerine 
göre ayırır ve hakkında 
işlem yapabilecek bilgilere 
dönüştürerek zaman ve 
paradan tasarruf sağlar. 
Artık ekipmanı yetkili 
operatörlerden başka 
kimsenin kullanmamasını 
sağlayabilir ve tüm forklift 
çarpmalarını izleyebilirsiniz. 

ulaşmak için kullanabilirsiniz. 
Ayrıca, teknisyenlerin aracın 
faaliyet kodlarını uzaktan analiz 
etmelerini ve böylece bilgili ve 
hazırlıklı olmalarını sağlar. 

InfoLink hayati operatör/fi lo verilerine online erişim sağlar.
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