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O QuickPick™ Remote da Crown chegou para revolucionar a seleção 

de pedidos no primeiro nível, que exigem muito esforço físico e um 

ritmo acelerado. Basta apertar um botão do controle remoto wireless 

para que o selecionador de pedidos avance a transpaleteira até o próximo 

local de coleta, deixando o operador na posição de coleta ideal.

Resistente e confortável   
A palma da luva é feita de  
couro para maior durabilidade 
e acolchoada para garantir 
conforto. O elastano nos 
dedos e na parte de trás da 
luva melhora sua respiração e 
maleabilidade, proporcionando 
mais conforto.     

Controle na mão
O módulo wireless na 
parte de trás da luva inclui 
os botões de buzina e de 
freio para garantir mais 
segurança e controle. 
Cada módulo possui uma 
indentificação única que só 
permite a operação de uma 
transpaleteira por vez.

Operação Simples  
A luva possui um botão 
facilmente acionado com 
o polegar para avançar 
remotamente a transpaleteira 
até a próxima posição 
de coleta.

Deslocamento 
remoto.

Pulseira com controle Gatilho compacto 
com controle

Opções de Controle
Os operadores têm a 
opção de luva com controle,
a pulseira com controle ou o 
gatilho compacto com controle. 
A pulseira com controle pode 
ser usada sobre luvas térmicas, 
fazendo desta a melhor opção 
para armazéns refrigerados.



A exclusiva solução QuickPick™ Remote da Crown 

redefine o conceito de seleção de pedidos no 

primeiro nível automatizando tarefas que simplificam o 

fluxo de trabalho.

■	 	Aumente a PRODUTIVIDADE do operador através de uma transpaleteira 

que o ajuda a manter um ritmo consistente, aproveitando cada segundo 

do processo de seleção.

■	 	Favoreça a SEGURANÇA permitindo que o operador trabalhe atrás 

da transpaleteira enquanto ela é movida remotamente até o próximo 

local de coleta. 

■		 	Ajude a reduzir DANOS a produtos, prateleiras e equipamentos com os 

inovadores recursos de correção de direção e detecção de obstáculos.

■		 	Diminua o CANSAÇO DO OPERADOR eliminando etapas no processo 

de seleção, incluindo uma redução de até 70% de subidas e descidas 

da plataforma da transpaleteira.

Usando tecnologias em processo de obtenção de patente, 
o QuickPick Remote revolucionará seu fluxo de trabalho 
e proporcionará resultados sem precedentes.

Os gerentes nos revelaram que o QuickPick 

Remote permite que seus operadores foquem 

mais no trabalho de seleção do que na 

constante condução da transpaleteira.

Revolucione
a seleção de 
pedidos.



Comunicações  
RF Seguras  
Um transceptor na torre RF 
transmite e recebe 
continuamente sinais  
emitidos pela luva do 
operador. Com tecnologia 
pendente de patente, o 
emparelhamento garante a 
atribuição exclusiva de uma 
transpaleteira ao transceptor 
do operador.

Um grande passo
O QuickPick Remote 
da Crown melhora 
significativamente o 
desempenho dos operadores, 
permitindo uma operação 
ininterrupta da transpaleteira. 
Seja através de comando de 
voz ou por lista, o sistema 
reduz o tempo de coleta 
e minimiza o cansaço do 
operador.

Visite crown.com 
Veja o QuickPick Remote em ação

Implementação sem 
complicações
Por ser uma solução autônoma, 
o QuickPick Remote opera 
independentemente da rede do 
armazém. Assim, ele não requer 
configurações complicadas,  
investimentos de TI ou um alto 
consumo de banda larga.



Elimine etapas. 
Aumente o rendimento. 
Com o QuickPick Remote, os 
selecionadores não precisam ir 
tantas vezes até o compartimento 
do operador para mover a 
transpaleteira. Além disso, sobem 
e descem menos da plataforma e 
passam menos tempo com caixas 
nas mãos.

Favoreça Segurança. 
Reduza danos.  
Além dos ganhos em produtividade, 
posicionar o operador no 
local de coleta ideal atrás do 
equipamento também contribui 
para uma maior segurança. 
Além disso, desenvolvemos os 
recursos de Correção de Direção 
Automática e Detecção de 
Obstáculos para reduzir danos 
associados à condução incorreta 
da transpaleteira.

Sinta menos cansaço. 
Aumente sua satisfação.
Com o QuickPick Remote, os 
selecionadores de pedidos 
poupam energia, sofrem de 
menos dores nas articulações 
e apresentam um desempenho 
mais consistente. Assim, também 
ficam mais focados no trabalho de 
seleção e menos na condução da 
transpaleteira, reduzindo os erros 
na coleta. 

Melhore a retenção.
Reduza custos.
As operações usando o QuickPick 
Remote podem contar com uma 
maior retenção de operadores 
altamente produtivos e experientes. 
O resultado é uma equipe de 
trabalho mais produtiva e menos 
tempo gasto na contratação e 
treinamento de novos funcionários.

Tecnologias em automatização de tarefas da 
Crown  
Revolucione a seleção de pedidos. 
Descubra como o QuickPick Remote está definindo os 

novos padrões na seleção de pedidos no primeiro nível. 

Com uma instalação sem complicações, experimente já e 

veja como simplifica o processo de seleção e aumenta a 

produtividade e seus lucros cada vez mais.

Correção de Direção 
Automática 
Esta tecnologia detecta 
a proximidade da 
transpaleteira com objetos 
como prateleiras e ajusta 
automaticamente sua 
direção. O resultado garante 
a redução de danos e 
interrupções na coleta.

Simplifique o trabalho. 
Os avanços mais significativos em melhoria de produção 

são muitas vezes realizados através da simplificação do 

processo. Além de mover a transpaleteira remotamente, o 

QuickPick Remote oferece uma série de recursos inovadores que 

simplificam o trabalho de gerentes e operadores:

Detecção de Obstáculos 

Os lasers integrados são 
concebidos para detectar 
obstáculos no caminho 
da transpaleteira e frear 
automaticamente. O resultado 
garante a redução de danos a 
produtos e prateleiras.

Impulsione a 
produtividade.
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