
ESR 5200
SERIE
met vrieshuiscabine



optimale
met

prestaties.
De stevige cabineconstructie 
met buizen van profi elstaal 
beschermt zowel de 
bestuurder als uw 
investering. De cabine is 
verder geoptimaliseerd met 
een verlengd dak, een 
portier van versterkt staal en 
een stootbescherming 
onderaan. Het superieure 
zicht wordt geoptimaliseerd 
met ruitverwarming en 
ruitenwissers voor en achter.
Het compleet uitgeruste 
verwarmingssysteem en de 
luchtdichte ramen zorgen 
voor een temperatuur-
gecontroleerde omgeving.

Via het intuïtieve elektronische 
display kunnen bestuurders 
alle cabinefuncties regelen 
en comfortabele temperaturen 
instellen. 

Ruitenwissers – 
Elektrische ruitenwissers op 
de voor- en achterruit en een 

handbediende  dakruitenwisser 
zorgen voor een onbelemmerd 
zicht.

Zicht naar alle kanten – 
De grote ruiten, het schuine 

dak en het unieke raam in de 
derde hoek bieden de bestuur-
der een uitstekend zicht waar dit 
belangrijk is en bevorderen veilige 

en productieve prestaties.

Verwarmde ruiten –
Verwarmingselementen 
met automatische 

uitschakeling voorkomen dat 
ruiten bevriezen. De ramen zijn 
gelijmd voor een luchtdichte 
sluiting.

Robuuste 
staalconstructie – 
Het speciale frame van 

profi elstaal, het portier van 
versterkt staal en het verlengde 
dak dragen bij aan veilige en 
duurzame prestaties.

Stootbescherming – 
Als extra bescherming in 
geval van een botsing is 

rond het chassisframe een 
stevige stalen rand gelast.

De vrieshuiscabine van 
Crown biedt meer dan een 
warme werkomgeving 
voor de bestuurder. 
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In het
vrieshuis...

Je kunt niet zomaar een 
vrieshuiscabine aan een 
heftruck toevoegen en 
dan meteen betrouwbare 
en duurzame prestaties 
verwachten. Crown legt 
derhalve een solide basis en 
begint met de heftruck zelf. 
Om lasnaden en tapbouten 
van het chassis in ruwe 
omgevingen te beschermen, 
worden ze gecoat met een 
corrosiewerende pasta op 
basis van was. Verder bren -
gen we op alle blootliggende 
elektrische aansluitingen een 
siliconenafdichting aan, 

geven we het motorcompar-
timent een extra laklaag, en 
beschermen we de stalen 
onderdelen in het motor-
compartiment met 
transparante vernis. 

Bewegende delen vormen 
een extra uitdaging. Crown 
gebruikt hydraulische olie 
met een speciale samen-
stelling voor vrieshuizen en 
smeervet voor optimale 
prestaties in lage temperatu-
ren. De prestaties van 
kritieke componenten 
worden verder gewaarborgd 
met thermostatisch 
gestuurde verwarmings-
elementen.

Betrouwbaarheid, duurzaamheid en effi ciënte 

bestuurdersprestaties: de vrieshuiscabine van 

Crown voldoet aan uw verwachtingen.   

Zelfs de kleinste details beïnvloeden de 

heftruckprestaties bij min 30°C.

De ingenieurs van Crown hebben de uit-

dagingen in vrieshuistoepassingen daarom 

geanalyseerd en een heftruck ontwikkeld 

die alles heeft om optimaal te presteren.



comfort en
gebruiksgemak

met duidelijke
bediening.

Wanneer de temperatuur 
buiten de cabine tot min 
30°C daalt, moet u al het 
werk binnen klaren.
Crowns oplossing biedt een 
comfortabele omgeving 
waarin bestuurders 
bovendien effi ciënter werken. 
Dit zult u meteen begrijpen 
als u plaatsneemt in het 
bestuurderscompartiment. 
Het schuine dak en de in het 
portier geïntegreerde 
verwarming geven u meer 
bewegingsruimte. Ook de 
verstelbare stuurkolom en de 
ergonomisch ontworpen 
stoel met geïntegreerde 
armsteun bevorderen het 
comfort en de mobiliteit. 
Alle bedieningselementen 
zijn binnen handbereik en in 
de grote desktop is een 
klembord ingebouwd. 

Met de leeslamp in de cabine 
kunnen taken nog effi ciënter 
worden uitgevoerd. 
En de verwarming in het dak 
en het portier handhaaft een 
comfortabele temperatuur.
 
De voordelen van de 
ESR 5200 met vrieshuis-
cabine kunnen worden 
uitgebreid met opties die 
precies op uw toepas-
singseisen zijn afgestemd. 
Bij Crown is uw keuze niet 
beperkt: u kunt bijvoorbeeld 
kiezen uit drie soorten hydrau-
lische bedieningselementen. 
Andere gewaardeerde opties 
voor het bestuurderscompar-
timent zijn het intercom-
systeem, de bekerhouder, 
de stoelverwarming, de 
werklichten, het zwaailicht 
en het camerasysteem.

Een vrieshuiscabine moet bestuurders 

meer bieden dan beschutting tegen de 

kou. Crown geeft u complete controle en 

comfort.

De vrieshuiscabine van Crown verhoogt de 

productiviteit dankzij het ergonomische interieur, 

duidelijke bedieningselementen en talrijke 

toepassingsspecifi eke opties.

Verwarming in het dak –
Drie regelbare ventilatieope-
ningen zorgen voor warme 

lucht van de in het dak 
ingebouwde, sensorgestuurde 
verwarming met ventilator.

Leeslamp in de 
cabine – Bestuurders 
kunnen de leeslamp met 

de schakelaar aandoen voor een 
beter zicht in de cabine.

Verwarming in het 
portier – Twee 
regelbare ventilatie-

openingen in het portier houden 
de benen van de bestuurder 
warm en zorgen voor een warme 
en comfortabele omgeving.

Verstelbare 
stuurkolom – 
De verstelbare stuurkolom 

vereenvoudigt het instellen van een 
comfortabele stuurpositie en het 
in- en uitstappen aanzienlijk.

Grote desktop –
Papierwerk en 
administratieve taken 

worden gemakkelijker uitgevoerd 
met de grote desktop en het 
klembord met opbergruimte 
onderaan.

Uniek afgerond 
raam – Het raam is 
naar beneden afgerond 

tot aan de bovenkant van de 
batterij en biedt een duidelijk 
zicht op de vorken en het lastwiel.

Drie soorten bedie-
ningselementen – 
De ESR 5200 Serie biedt 

de keuze tussen een multifunctio-
nele hendel, vingertipbediening of 
dubbelwerkende bedienings-
elementen.

Ergonomische stoel –
Het comfort en bedienings-
gemak van de bestuurder 

worden verbeterd dankzij de ergo-
nomisch ontworpen stoel met 
verstelbare lendesteun, 
geïntegreerde armsteun en 
optionele stoelverwarming. 

Elektronische 
bediening – Bestuurders 
kunnen verwarmingen, 

ventilatoren, accessoires en 
ruitenwissers eenvoudig regelen 
en bedienen met de 12 verlichte 
functietoetsen.
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uitzonderlijk
zicht

Ervaar...
Neem plaats in de 
vrieshuiscabine van de 
ESR 5200 en ervaar de 
voordelen van het goede 
zicht in alle richtingen. 
Door de grote, krasbestendige 
ruiten en via de doorkijkmast 
van Crown kunt u de vorkpun-
ten en de last gemakkelijk zien.
Alle ruiten zijn verwarmd en 
elektrische ruitenwissers op 
de portier- en voorruit zijn 
instelbaar op hoge of lage 
snelheid en intervalwerking. 
Zo hebt u altijd een onbe-
lemmerd zicht. Het schuine 
dak met noodluik verbetert 
het zicht naar boven, terwijl 
de afgeronde ruit boven de 
batterij het zicht naar beneden 
bevordert. Het goede zicht 
wordt verder geoptimaliseerd 
door Crowns unieke raam in 
de derde hoek.

Bestuurders in vrieshuistoepassingen 

hebben alle hulp die u hen kunt bieden 

nodig om veilig, effi ciënt en comfortabel te 

werken. Het ontwerp van de ESR 5200 Serie 

met vrieshuiscabine biedt alles wat u nodig 

hebt.

De vrieshuiscabine van Crown biedt 

u een beter zicht dan de meeste 

reachtrucks zonder cabine. Bestuurders 

hebben uitstekend zicht van de vloer tot de 

hoogste hefhoogten.

Blijf niet in de kou staan en voel het 

verschil met Crown. 

U zult meteen warmlopen 
voor de ontwerpvoordelen 
van de ESR 5200 Serie 
met vrieshuiscabine. 
Crown doet u de kou snel 
vergeten zodat u effi ciënter 
kunt werken. De voordelen 
beginnen met het links 
scharnierende portier (zoals 
in een auto). U hoeft zich bij 
het instappen niet om te 
draaien om te gaan zitten. 
Plaats gewoon de ene hand 
op de handgreep van het 
portier en de andere hand op 
de stuurknop en ga met één 
zwaai in de stoel zitten.

Om het in- en uitstappen 
verder te vergemakkelijken, 
hebben de ingenieurs van 
Crown voor u een handige 
opstap op de optimale 
hoogte geplaatst. Uw 
bestuurders zullen dit 
ongetwijfeld waarderen, of 
ze nu één of twee keer per 
ploegendienst of meerdere 
keren per uur in- en 
uitstappen. 

De ESR 5200 met 
vrieshuiscabine biedt 
u een ongeëvenaard zicht. 
Dit is het resultaat van een 
ontwerp dat de bestuurder 
centraal plaatst, het zicht vanuit 
elke hoek beschouwt en 
rekening houdt met de moeilijke 
omstandigheden in vrieshuizen, 
waar voetgangers en andere 
bestuurders elkaar mogelijk niet 
zo goed zien of horen. 

Crowns cabine met 
autoportier bevordert 
moeiteloos in- en 
uitstappen en maakt de 
motor bovendien beter 
toegankelijk voor 
onderhoud.
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