MPC 3000
SERIE

De uitzondering
is nu de regel.

Niet-telescopische hefmast (NT)
Hefhoogte: 1780 mm

Hoe zou u een heftruck noemen die geschikt is voor orderverzamelen, productopslag, voorraadaanvulling en dubbel stapelen?
Wij noemen die uitzonderlijk.
Multifunctionele heftruck MPC 3000
• Hefvermogen: 1200 kg bij een lastzwaartepuntafstand van 600 mm en een
hefhoogte tot 4300 mm
• Vermogen: 24 V / 560-620 Ah

Simplex-hefmast (TL)
Hefhoogte: 4200 mm

Duplex-hefmast (TF)
Hefhoogte: 4300 mm

In één keer aanvullen
Efficiënt orderverzamelen begint bij
het juiste product op de juiste
plaats. Wanneer de lage picklocaties
aangevuld dienen te worden, wordt
vaak een reachtruck of andere
orderpicker ingezet om een hoger
geplaatste pallet naar beneden te
halen. Met de MPC 3000 kunnen
orderverzamelaars zonder inzet van
extra materieel zelf voorraden
aanvullen, wat tot meer efficiëntie en
minder vertraging leidt.

Vlot. Veilig. Betrouwbaar.
Vlotte en krachtige acceleratie en
rijsnelheden tot 12,5 km per uur houden
het tempo hoog bij cross-docking en
transport over lange afstanden. Sensoren
bewaken de stuurhoek, de vorkhoogte en
het lastgewicht en passen de snelheid en
acceleratie aan voor een veilige en
betrouwbare besturing. Het elektronische
stuursysteem garandeert moeiteloze,
nauwkeurige en voorspelbare besturing.
Het intelligente e-GEN®-remsysteem
gebruikt het krachtige koppel van de
wisselstroommotor voor constante,
betrouwbare en duurzame prestaties.

Moeiteloos heffen
en verzamelen
Met de MPC 3000 kost het
transport van talrijke kleine voorwerpen of zware, moeilijk hanteerbare lasten minimale tijd en
inspanning, en nemen de risico’s
evenredig af. Bovendien biedt deze
truck de ideale ergonomische
werkhoogte voor elke taak.

Taken doelmatiger uitvoeren
De MPC 3000 dankt zijn veelzijdigheid aan de hoog heffende
mast, het contragewicht en de
verstelbare iSO-vorken. Deze
truck stelt u in staat om taken uit
te voeren die u met geen enkele
orderpicker kunt uitvoeren, zoals
het dubbel stapelen van vierwegpallets.

Meer vertrouwen.
Minder risico's.
Wie in de buurt van dure machines
werkt, moet extra voorzichtig zijn.
Met een uitstekend zicht door de
hefmast en nauwkeurige besturing
kunnen bestuurders lasten snel en
veilig plaatsen. En dankzij het
ontwerp met contragewicht zijn er
geen rijpoten waarmee stationaire
machines kunnen worden geraakt.
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Voordelen.
In alle opzichten.

De werkelijke maatstaf voor een uitzonderlijke multifunctionele
heftruck is de manier waarop hij zorg draagt voor de bestuurder.
De ingenieurs van Crown hebben de MPC 3000 ontwikkeld met
eersteklas zicht, wendbaarheid en besturing. De lage opstap
vergemakkelijkt taken waarbij bestuurders vaak in- en uitstappen.
Crown’s Work Assist™-accessoires bieden gebruikers een
helpende hand bij diverse taken, zodat ze nog comfortabeler en
gemakkelijker kunnen werken.

Het soepele, reactieve acceleratie- en remgedrag en de geveerde
vloerplaat geven bestuurders extra vertrouwen en zorgen ervoor
dat ze veilig kunnen werken. De truck heeft bovendien een stevige
stalen bescherming rondom. En met Crown’s betrouwbare
wisselstroommotoren en de grote, duurzame vorkrollen bent u er
zeker van dat uw trucks blijven presteren.

Bezoek crown.com
Bekijk de MPC 3000 Serie in actie.

Duplex-hefmast (TF)
Hefhoogte: 4300 mm
Snelheidsvermindering in
bochten, afhankelijk van het
gewicht op de vorken en de
stuurhoek, bevordert de veiligheid
en optimaliseert de prestaties.
De stevige mast met
I-profielen is geschikt voor
het hanteren van maximale
lasten op maximale hoogte.

De transparante beschermkap biedt bestuurders beter
zicht bij het op hoogte
positioneren van de vorken
en lasten.

In één keer aanvullen

Optionele Work Assist™
accessoires kunnen
individueel op de betreffende
toepassing worden afgestemd
terwijl het gebruikerscomfort,
de veiligheid en de productiviteit worden verbeterd. Voor de
installatie van accessoires zijn
er twee Work Assist™-frames
voor aan de voorkant
verkrijgbaar, één met en één
zonder kabelbeheer.

MPC 3040
met NT-hefmast

Efficiënt orderverzamelen begint bij
het juiste product op de juiste
plaats. Wanneer de lage picklocaties
aangevuld dienen te worden, wordt
vaak een reachtruck of andere
orderpicker ingezet om een hoger
geplaatste pallet naar beneden te
halen. Met de MPC 3000 kunnen
orderverzamelaars zonder inzet van
extra materieel zelf voorraden
aanvullen, wat tot meer efficiëntie en
minder vertraging leidt.

Optionele hef-/ daalknoppen
op de rugleuning zijn ideaal
om de last nauwkeurig te
plaatsen terwijl u op of naast
de truck staat.

Het zicht door de mast
is ongeëvenaard door
de constructie met gekoppelde I-profielen en een
vorkenbord dat het zicht
minimaal belemmert.

MPC 3040

Vlot. Veilig. Betrouwbaar.
Vlotte en krachtige acceleratie en
rijsnelheden tot 12,5 km per uur houden
het tempo hoog bij cross-docking en
transport over lange afstanden. Sensoren
bewaken de stuurhoek, de vorkhoogte en
het lastgewicht en passen de snelheid en
acceleratie aan voor een veilige en
betrouwbare besturing. Het elektronische
stuursysteem garandeert moeiteloze,
nauwkeurige en voorspelbare besturing.
Het intelligente e-GEN®-remsysteem
gebruikt het krachtige koppel van de
wisselstroommotor voor constante,
betrouwbare en duurzame prestaties.

Grotere vorkrollen gaan
langer mee, zijn goed
bereikbaar en gemakkelijk
te vervangen.

met TL-mast en
QuickPick® Remoteorderverzameltechnologie

De 10 mm dikke stalen
onderrand en het chassis
zorgen in combinatie met schokbestendige afdekkingen voor een
robuuste bescherming op plaatsen
die gevoelig zijn voor botsingen.
Afgebeeld met optionele
rubberen bumper.

QuickPick® Remote orderverzameltechnologie. Neem
afstand en verbeter de productiviteit met minder moeite. Crown’s
exclusieve QuickPick Remote
technologie verhoogt de
productiviteit tijdens het orderverzamelen met wel 25 procent.

440mm

515mm

Kleine of grote bestuurderscompartimenten
bieden meer mogelijkheden
om de trucks op de
bestuurders aan te passen.

De neerklapbare leunstoel
zorgt voor een betere
houding tijdens het rijden
over lange afstanden,
houdt de bestuurder
comfortabel en bevordert
uitzonderlijke prestaties.

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG
Philipp-Hauck-Str. 12
85622 Feldkirchen, Duitsland
Tel +49 89 93002-0
Fax +49 89 93002-133
crown.com
Omdat Crown zijn producten voortdurend verbetert, kunnen de specificaties
veranderen zonder voorafgaand bericht.
Crown, het Crown-logo, de kleur beige, het Momentum-symbool, e-GEN,
QuickPick, Work Assist en ecologic zijn handelsmerken van Crown
Equipment Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
Gedrukt op elementair chloorvrij
papier van hout uit duurzaam
beheerde bossen.
Pantone 424
Pantone 370
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