
APROVEITE AO 
MÁXIMO SUAS 
CONEXÕES

™



O Sistema de 

Gerenciamento de Frota 

e Operador InfoLink™ tem 

tudo a ver com conexões, 

conectando empilhadeiras, 

usuários, operações e 

serviços. Enfrente seus 

maiores desafios de 

produtividade, segurança, 

tempo de atividade, uso 

de equipamentos e muito 

mais. Como diz um cliente, 

“Onde não podemos estar, 

o InfoLink está”. 

Conecte Equipamentos, 
Pessoas e Processos

O sistema InfoLink abre 
um mundo de dados 
mais importantes: 

■■ Promova e controle  
a segurança 

■■ Descubra o risco oculto
■■ Encontre formas de 
economizar custos

■■ Reforce o treinamento
■■ Capacite operadores  
e gerentes

■■ Acelere o  
aprimoramento

É hora de aproveitar 
ao máximo suas 
conexões.

Conecte-se às  
informações importantes



Com base na tradição 
da Crown de design de 
empilhadeira com foco 
no operador, o InfoLink 
reforça uma abordagem 
de primeira experiência 
que inspira e motiva 
o comportamento 
operacional seguro.

Além disso, o InfoLink 
leva você mais a fundo 
com dados interativos 
que mantêm todos 
informados. Como 
explicou um gerente de 
instalações:  
“Ele nos forneceu 
dados que eu não 
conseguiria mensurar 
usando um cartão de 
controle de tempo”.

O display touch de 7" 
do InfoLink combina 
construção durável com 
o design intuitivo da tela 
touch para facilitar o uso 
em sua aplicação industrial.

Para aplicações 
que exigem que os 
operadores usem 
luvas, o display touch 
de 7" do InfoLink inclui 
navegação por botões.

A lista de 
verificação 
eletrônica diária  
do operador,  
exigida para  
permitir o acesso, 
ajuda a assegurar  
que a empilhadeira 
está segura  
para operação.

Dynamic 
Coaching™ 
Fornece alertas 
de segurança 
visuais e sonoros 
em tempo real 
que reforçam o 
comportamento 
do operador com 
base na operação 
da empilhadeira. 

Mais de 25 
idiomas melhoram 
a produtividade 
de uma força de 
trabalho diversa.

Os lembretes de 
segurança na tela 
no momento do 
login ajudam  
a reforçar 
o treinamento 
do operador.

O monitoramento 
de impacto incentiva 
o treinamento 
oportuno do operador 
e reduz os danos 
às empilhadeiras, 
instalações e produtos.

O controle de acesso, 
uma parte automática do processo de 
login, requer certificação atualizada do 
operador para acesso à empilhadeira.

Liberte o poder 
das pessoas

A vantagem da Crown

O sistema InfoLink e sua 
frota de empilhadeiras 
são os principais 
componentes da sua 
operação. A ampla rede 
de venda da Crown 
está pronta para ajudar 
a definir e orientar a 
implementação do 
sistema InfoLink.

Para maximizar o tempo 
de atividade, os técnicos 
de campo do InfoLink, 
apoiados por suporte 
dedicado de fábrica, 
fornecem instalação 
rápida e eficiente no local 
e otimização do sistema.

O InfoLink revela as melhores 
práticas e áreas de risco 
para ajudar nas melhorias 
direcionadas para operadores 
novos e existentes.

dos novos 
contratados saem 
no primeiro ano

Multas  
regulamentares  

de até

$13K 
por violação



Faça sua conexão Display touch de 7" Display de 3"

SEGURANÇA Faça inspeções eletrônicas pré-turno, controle as 
certificações dos operadores e monitore os impactos

PRODUTIVIDADE
Compare a atividade do operador ou da equipe às 
referências do departamento/turno, identifique tendências 
de longo prazo e sazonais

DISPONIBILIDADE Programe a manutenção planejada e comunique  
problemas de manutenção

GERENCIAMENTO 
DE ATIVOS

Gerencie ativos individuais de empilhadeiras ou toda  
a frota em vários locais 

REDUÇÃO 
DE CUSTO

Evite reparos caros, reduza danos causados  
por impactos e evite multas regulamentares

INTERFACE DO USUÁRIO SENSÍVEL AO TOQUE COM WIDGETS

LEMBRETES DE SEGURANÇA E IMAGENS DE LISTA DE VERIFICAÇÃO

COM CAPACIDADE PARA DYNAMIC COACHING

Serviços InfoLink:  
Realize mais com Sua conexão
Os Serviços InfoLink da Crown podem ajudar a fornecer o suporte adicional 
necessário para garantir seu sucesso. Os serviços complementares incluem 
aqueles desenvolvidos para ajudar você a construir uma base sólida, 
assistência na integração de dados com outras plataformas e personalizações 
adicionais durante o uso do InfoLink.

■■ Prepare sua equipe para o sistema InfoLink com o programa RightStart™ 
que adapta o processo de implementação para atender às suas 
necessidades operacionais. 

■■ Reenergize sua organização com o InfoLink usando o programa 
JumpStart™, avaliando o estado de uso atual do InfoLink por sua empresa e 
personalizando um plano para estimular o envolvimento.

■■ Integre dados do InfoLink em seus sistemas de negócios por meio dos  
Serviços de Dados InfoLink.

• Conexão de KPI — relógio de ponto, WMS, LMS
• Conexão de Manutenção — dados do horímetro
• Conexão de Recursos Humanos — dados de funcionários  

e de certificação
• FleetSTATS™ — sistema de gerenciamento de manutenção da frota

■■ Otimize sua experiência no InfoLink com relatórios personalizados que 
fornecem a análise necessária com formato e frequência adequados para 
seus negócios.

Inspire-se a 
seguir adiante

Facilitamos o 
aproveitamento da 
ampla experiência em 
gerenciamento de frota da 
Crown pela utilização de 
nossos Serviços InfoLink. 

Entre em contato com o 
seu representante local da 
Crown hoje mesmo para 
uma análise de negócios 
no local e aproveite ao 
máximo suas conexões.

O uso sazonal 
é facilmente 
reconhecido em 
relatórios e gráficos 
personalizáveis, que 
ajudam você a se 
planejar para o pico 
da demanda.

Informações sobre 
utilização da frota 
podem ajudar você 
a dimensionar sua 
frota corretamente, 
monitorando a 
disponibilidade de 
empilhadeiras com 
base nos tempos de 
elevação, descida, 
transporte e 
inatividade.

A análise de 
tendências 
mostra quando 
as empilhadeiras 
estão sendo usadas, 
ajudando você na 
quantificação de 
valor e a tomar 
decisões informadas 
sobre aluguel 
ou compra.

Os aprimoramentos 
de desempenho 
identificados por 
meio do contínuo 
monitoramento e 
relatórios fornecem 
oportunidades 
imediatas de retorno 
e treinamento do 
operador.

Acesse crown.com/pt-br

Com o InfoLink 
podem ser obtidas 
melhorias no tempo 
de atividade:

■■ Programa a 
manutenção planejada

■■ Estimula o cuidado 
adequado com a 
bateria

■■ Captura códigos 
de eventos quando 
o serviço é necessário

■■ Utiliza o retorno da lista 
de verificação para 
identificar reparos de 
maneira precoce

O InfoLink fornece uma fonte rica 
de dados definitivos para ajudar 
a resolver desafios operacionais.
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A Crown está continuamente aprimorando seus produtos, as 
especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Nem todos os produtos e características de produto estão 
disponíveis em todos os países no qual este documento é 
publicado.

Crown, o logotipo da Crown, a cor bege, as marcas 
Momentum, InfoLink, Dynamic Coaching, RightStart, 
JumpStart, FleetSTATS e o logotipo ecológico são marcas da 
Crown Equipment Corporation nos Estados Unidos e em 
outros países.
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