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Bekijk de FC 5200-serie

De Crown FC 5200-serie.
Omdat elke handeling telt.

Productiviteit in
elke handeling
Met de krachtige Crown FC 5200 heftruck heft u de 

zwaarste lasten. Zijn wendbaarheid maakt hem 

geschikt voor het werk in smalle gangpaden en op 

drukke laadperrons. Dankzij zijn snelheid en 

acceleratievermogen doet hij meer in minder tijd, 

terwijl de precisiebesturing bestuurders extra 

zelfvertrouwen geeft. Voeg daarbij de bewezen 

betrouwbaarheid van Crown en u hebt een heftruck 

die lang meegaat en uw werk sneller dan ooit voltooit.

Ongeëvenaarde

Vlot werken in een druk magazijn vraagt om een 
heftruck die erop gemaakt is om elke centimeter 
maximaal te benutten. De dubbele aandrijfmotoren 
en de stuurgeometrie verkleinen de draaicirkel van de 
FC 5200-truck, zodat deze zware lasten in de krapste 
ruimten kan hanteren.

wendbaarheid

Maximaal vermogen in minimale ruimte
Door de korte voorbouwmaat en minimale draaicirkel kunt u de FC 5200 
gebruiken met een grotere batterij zonder dat u meer ruimte nodig hebt 
om te manoeuvreren. Het resultaat is een langere bedrijfstijd en minder 
batterijwisselingen in dezelfde magazijnruimte.

Precisiebesturing maakt dicht opeen wegzetten onder een 
haakse hoek mogelijk. De aandrijfmotoren van de FC 5200 
kunnen in tegengestelde richting draaien. Hierdoor kan de truck 
in tegenstelling tot andere grote heftrucks een 360°-draai in 
smalle gangpaden maken zonder pallets rondom te raken.



Meer inzettijd bij elke shift
De FC 5200 van Crown werkt tot wel 25% langer op één batterijlading, zodat u meer lasten kunt 
verplaatsen met minder inspanning en stilstandtijd.

25%MEER
BEDRIJFSTIJD

Vingertop 
Intuïtieve bediening van hydrau-
lische en heftruckfuncties met 
minimale handbewegingen.

Acceleratie: tijd om 10 m af te leggen (in sec.)

Acceleratie en snelheid
Door de vlottere acceleratie en hogere rijsnelheden verzet de FC 5200 meer werk in minder tijd. Zo kunt 
u meer bereiken met uw waardevolste middelen: uw heftrucks, uw tijd en uw team.

19.7 km/h
FC 5200

19.7 19.7 3.8 sec
FC 5200

 Rijsnelheid (km/uur)

10 m

Minihendel  
Variabel geplaatste bedien-
ingselementen zorgen voor 
precisiebewegingen met een 
klemgreep. 

Combinatiehendel  
Ruime dubbele hendel voor 
hoofdbesturing en minihendels 
voor nauwkeurige bediening van 
derde en vierde functies.

15°

■    Een magnetisch opberg-
bakje voor kleine voorwerpen 
en onderdelen kan op diverse 
plaatsen worden aangebracht. 
Crown’s Work Assist® acces-
soires kunnen aan de stijlen 
van het beschermdak worden 
gemonteerd, zodat ze gemak-
kelijk bereikbaar zijn.

®

Aandacht voor de 
bestuurder
Crowns oog voor details in het ontwerp maakt een groot 
verschil voor de bestuurder. Elk belangrijk aspect van de 
truck is geoptimaliseerd om de productiviteit en veiligheid 
te bevorderen.

■  Een verende stoel met of 
zonder 15°-draaifunctie, 
biedt bestuurders beter zicht 
in alle richtingen tijdens het 
manoeuvreren.  

Met eenvoudige aanpassing 
met één hand van de omhoog/
omlaag- en vooruit/achteruit-
positionering. Voor gebruik met 
handmatige hendels of met een 
van vier geïntegreerde hydrau-
lische besturingsopties. 

■    Uitstekend zicht door de hefmast zorgt ervoor dat bestuurders 
lasten nauwkeurig en zelfverzekerd kunnen verplaatsen.

■    Programmeerbare prestatie-instellingen kunnen worden 
afgestemd op specifi eke toepassingen en de behoeften van 
individuele bestuurders.

■    Automatische parkeerrem wordt ingeschakeld zodra de truck 
tot stilstand komt, zodat deze niet onverwacht kan wegrollen en er 
geen hendel in de weg zit.

■  Makkelijk in- en uitstappen 
bespaart tijd en verhoogt de 
productiviteit van bestuurders. 
De truck biedt veel houv
ast, extra hoofdruimte, 
een afgeronde stoelzitting 
en een lage opstap.

D4-armsteun

Combinatiehendel  
Ruime dubbele hendel voor 
hoofdbesturing en minihendels 
voor nauwkeurige bediening van 
derde en vierde functies.

Dubbele hendel   
Soepele combinatie van hydrau-
lische functies met voldoende 
ruimte tussen de bedieningsele-
menten voor gebruik met hand-
schoenen.

Meer vermogen 
verhoogt de inzettijd
Meer werk verzetten is altijd het hoofddoel. De nieuwe Crown FC 5200-serie 
verhoogt de productiviteit en effi ciëntie door een vlottere acceleratie en 
hogere rijsnelheden, langere inzettijd en verbeterde wendbaarheid.

Crown wisselstroommotoren 
zijn ontwikkeld en gebouwd 
om koeler en effi ciënter 
te draaien in de meest 
veeleisende toepassingen.

Het eGEN remsysteem
biedt uitstekende prestaties 
en lage onderhouds- en 
eigendomskosten 
doordat traditionele 
wrijvingsremmen ontbreken.

■    Variabel remmen op de 
motor, afhankelijk van de 
omstandigheden

■    Minder onderhoud (minder 
onderdelen en slijtagepunten)

■   Minder pedaalkracht

■   Automatische parkeerrem

Dit betekent dat u minder 
trucks en minder tijd 
nodig hebt om meer 
taken te voltooien.

10%
MEER
LASTEN

VERPLAATSEN
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FC
™

Geïntegreerd

Een krachtige truck waarmee 
zeer nauwkeurig kan worden 
gewerkt, is cruciaal voor het 
vertrouwen van bestuurders. 
Crown's Access 1 2 3®

systeembesturing zorgt ervoor 
dat de truck is afgestemd op 
de bestuurder en de toepassing. 
In combinatie met Crown’s 
exclusieve Intrinsic Stability 
System ondersteunt 
Access 1 2 3 de veiligheid en 
betrouwbaarheid van de truck 
door realtime informatie te 
bewaken en door te geven.

■      Systeemgestuurde hydraulica
controleert de kanteling en beperkt 
de sideshift-snelheid om de 
voertuigstabiliteit en het vertrouwen 
van de bestuurder te verhogen. 

■      Stabiliteitsbevorderend 
contragewicht dat de vereiste 
normen overtreft.

■      Kantelblokkering vermindert het 
gevaar van omkantelen door ervoor te 
zorgen dat de vorken en hefmast niet 
boven de vrije hefhoogte kunnen komen 
wanneer ze meer dan twee graden 
voorover gekanteld zijn.

■      Rij- en bochtsnelheidsregeling
beperkt de snelheid tijdens het rijden en 
in bochten op basis van het lastgewicht, 
de hefhoogte en de stuurhoek. 

■      Snelheidsregeling op hellingen
handhaaft de snelheid en stuwkracht 
op hellingen.

■      Hellingstop voorkomt dat de truck op 
een helling begint te rollen wanneer er 
geen rijopdracht wordt gegeven.

vertrouwen
Alle Crown trucks zijn ontworpen om jarenlang prestaties en 
waarde te leveren. Of het nu om het robuuste elektronische 
systeem of om de duurzame stuurband gaat, elk onderdeel van 
de Crown FC 5200 is gemaakt voor een hoge inzetbaarheid. 
We hebben bovendien de toegankelijkheid verbeterd, zodat 
onderhoud eenvoudig en effi ciënt kan worden uitgevoerd.

■    Verwijderbare klep voor het makkelijker en sneller uitvoeren 
van onderhoud.

■    Toegankelijkheid via de vloerplaat zorgt ervoor 
dat de interne onderdelen van de truck makkelijk bereikbaar zijn.

■    Scheiding van elektronische en hydraulische systemen
houdt olie en warmte weg van de elektronica voor meer 
betrouwbaarheid op lange termijn.

Oliekijkvenster in de naaf 
van het aandrijfwiel bespaart 
tijd en energie, doordat 
het oliepeil kan worden 
gecontroleerd zonder 
gereedschap te gebruiken of 
afdekpanelen te verwijderen.

Ontwerp voor hoge 
inzetbaarheid

De FC 5200-serie: omdat elke handeling telt.
Neem contact op met uw plaatselijke Crown-dealer voor een demonstratie.

Crown’s beknopte 
InfoPoint® handleiding en 
onderdeelkaarten op de truck 
voorzien onderhoudsmonteurs 
van essentiële informatie, zodat 
ze problemen snel, nauwkeurig 
en gemakkelijk zonder 
bedradingsschema’s of tekeningen 
kunnen oplossen.

Crown’s Integrity Parts 
and Service System™ biedt 
oplossingen om de truckprestaties 
op lange termijn te garanderen 
door een combinatie van speciaal 
getrainde onderhoudsmonteurs 
en door Crown vervaardigde 
duurzame onderdelen. Hierin 
maakt Crown duidelijk het verschil.

InfoLink® is een draadloze 
oplossing voor het beheer van 
bestuurders en trucks die de 
kracht van nauwkeurige en 
up-to-date bedrijfsgegevens 
binnen handbereik brengt.

Access 1 2 3®

systeembesturing maakt directe 
diagnoses op de truck mogelijk. 
Onderhoudsmonteurs werken 
snel; een handset of laptop is niet 
noodzakelijk voor het uitlezen 
van de truck, wat een aanzienlijke 
besparing van onderhoudstijd en 
-kosten oplevert.

Meer bedrijfstijd voor uw investering
Crown’s geïntegreerde benadering combineert de feedback van de truck met diagnoses, door Crown 
vervaardigde onderdelen en speciale onderhoudsteams om u meer bedrijfstijd tegen de laagste totale 
eigendomskosten te bieden.
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