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Tractie en 
hef-/daalfuncties 
werken intuïtief met 
bedieningselementen die 
zo zijn geplaatst, dat ze 
overeenstemmen met de 
beoogde richting.

Het elektronische 
stuursysteem biedt 
bestuurders superieure 
wendbaarheid en 
reactiviteit. Leverbaar in 
rechts- of linkshandige 
uitvoering.

De halfronde zachte 
rugleuning van 
schuimrubber biedt 
bestuurders van elk 
postuur extra comfort en 
ondersteuning, vooral bij 
het achteruit leunen voor 
een beter zicht.

Het rem-/
ontgrendelingspedaal 
zorgt ervoor dat de truck 
onmiddellijk remt zodra de 
bestuurder zijn voet van 
het pedaal neemt. 

De geveerde 
vloerplaat en 
veerbelaste 
zwenkwielen vangen 
schokken van 
oprijplaten en ruwe 
vloeren op voor 
eersteklas rijcomfort.

De gepatenteerde 
veiligheidsschakelaar 
schakelt de rijfunctie uit als 
de bestuurder een voet 
buiten de omtrek van de 
truck zet.

De RT 4020 meerijpallettruck met staanplaats is 
ontworpen met de focus op ongeëvenaarde wendbaarheid, 
reactief stuurgedrag, betrouwbaarheid en veiligheid. Alles 
waarmee de bestuurder in aanraking komt is kritisch 
onderzocht en getest om hem van de beste truck voor de 
taak te voorzien.

RT 4020 
met staanplaats

Van laadperron 
tot gangpad.
De ideale keus.

FPO

780 mm

87
6 

m
m



Het stuurwiel met 
draaiknop heeft de 
optimale afmetingen. 
Het is zodanig geplaatst 
dat de schouder en arm 
in de meest veeleisende 
toepassingen minimaal 
belast worden.

Handig opbergvak voor 
A4-papier onder de vaste 
armsteun.

De duurzame 
ergonomische stoel is 
eenvoudig afstelbaar op 
het gewicht en de 
beenlengte van elke 
bestuurder.

De lage opstap maakt 
het in- en uitstappen 
minder belastend voor 
de bestuurder en zorgt 
voor extra veiligheid.

De vloerplaat kan 60 mm 
in hoogte worden versteld, 
zodat bestuurders de 
exacte positie voor 
optimaal comfort 
kunnen kiezen.

De RT 4040 met zitplaats levert snelle en krachtige  
transportprestaties, en nog veel meer. Dit behendige werkpaard 
biedt bestuurders het nodige comfort om elke dag opnieuw te 
presteren. Wendbaarheid en een goed zicht zijn duidelijk 
topprioriteiten en het bestuurderscomfort is ongekend.

RT 4040 
met zitplaats

Vlot werken.
Krachtige prestaties.

950 mm
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Sneller laad- en loswerk – Bestuurders kunnen vrachtwagens snel 
laden en lossen met de bijzonder wendbare rT met staanplaats. 
De truck beschikt over intuïtieve bedieningselementen, een geveerde 
vloerplaat en een chassis van slechts 780 mm breed.

Uitstekende transporter – Crowns wisselstroomtechnologie maakt 
rijsnelheden van 12,5 km/u en behendig werken in krappe ruimten 
en gangpaden mogelijk, terwijl de hoogte van het bestuurdersplatform 
het zicht verbetert.

Wendbaarheid in krappe ruimten – Het reactief stuurgedrag, het 
smalle chassis en de korte voorbouw vereenvoudigen het werk in 
dicht bepakte stapelruimten en smalle gangpaden, wat een aanzienlijk 
voordeel is bij het blokstapelen.

Optimaal transporteren vanuit zitpositie – Snelle werkomgevingen 
en cruciale taken vereisen een betrouwbare en comfortabele truck, die 
de bestuurder in staat stelt om de hele dag lang aan de slag te blijven. 
De rT met zitplaats levert een krachtige acceleratie en rijsnelheden 
van 12,5 km/u, heeft een verstelbare stoel en vloerplaat, en biedt een 
beter zicht in alle richtingen dankzij de hogere zitpositie. 

Flexibiliteit op het werk – Dankzij het effi ciënte, compacte 
bestuurderscompartiment en een nog betere wendbaarheid kunnen 
bestuurders van de rT hun werk op laadperrons en in vrachtwagens 
vakkundig uitvoeren.

Meer verplaatsen – De rT met zitplaats levert uitstekende prestaties 
in toepassingen met lange afstanden en een hoge doorvoersnelheid. 
Als u meer producten moet verplaatsen, is deze truck met comfortabel 
bestuurderscompartiment en bedieningselementen ideaal.



Robuust. Betrouwbaar. Beschermd.

Crown heeft de RT 4000-serie gebouwd om uw prestaties 
te optimaliseren. Dat begint met een stevige, robuuste en 
betrouwbare truck. Verder blijkt uit elk kenmerk dat de 
bestuurder centraal staat in het ontwerp. Want wie zorg 
draagt voor zijn bedrijf, beschermt en helpt zijn bestuurders.

Beide modellen, met zitplaats en staanplaats, laten zien hoe 
het beschermen van de bestuurder tevens tot een hogere 
inzetbaarheid, productiviteit en veiligheid leidt, terwijl u kosten 
bespaart. Hoeken zijn afgerond zodat er niets achter blijft haken 
en beschadigd raakt. De hogere werkpositie biedt de bestuurder 
beter zicht om veiliger te manoeuvreren. Bovendien heeft de 
bestuurder vanaf het compacte en ergonomische compartiment 
uitstekend zicht rondom de truck.

De rT 4000-serie is gebaseerd op de beproefde technieken 
en ontwerpen van Crown, met toonaangevende 
kernonderdelen die hun waarde hebben bewezen in onze 
orderpickers en pallettrucks:

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

Bedieningselementen 
zijn ontworpen en 
getest voor een 
superieure duurzaam-
heid in de zwaarste 
toepassingen.

Betrouwbaarheid van Crown

De rT 4000-serie is 
gebouwd om de 
zware belasting te 
kunnen opvangen 
waaraan pallettrucks 
in snelle en krappe 
werkomgevingen blootstaan:

Onderrand van 8 mm dik 
versterkt staal

Halfronde zijpanelen van 
6 mm dik staal

Geen blootliggende 
kunststof onderdelen op 
botsinggevoelige plaatsen

Robuuste bescherming van 
onderdelen

De in hoogte verstelbare vloerplaat 
(bediend met een drukknop) en 
meerdere stoelverstellingen van de RT 
met zitplaats garanderen een optimale 
werkhouding voor elke bestuurder.

Bezoek Crown.com
Bekijk de RT 4000-serie in actie. 

RT 4040

Versterkte, eendelige vorken van 
hoogwaardig staal zijn uitgerust 
met verstelbare trekstangen, die 
knikkrachten uitsluiten en 
meer bescherming bieden 
op oneffen oppervlakken 
en oprijplaten.



Het ontwerp van Crown helpt bestuurders hun taken sneller, 
vakkundig en veilig uit te voeren. De robuuste en 
betrouwbare RT 4000-trucks boezemen vertrouwen in. Ook 
de uitstekende toegankelijkheid en de optimale werkhouding 
voor elke bestuurder leiden tot betere prestaties. Intuïtieve 
bedieningselementen zorgen voor een soepele en responsieve 
bediening. Het ontwerp nodigt uit tot het leveren van hoge 
prestaties op een veilige manier.

Prestaties zijn van vele factoren afhankelijk. Daarom omvat de 
RT 4000-serie trucks met een staanplaats of zitplaats die 
uitzonderlijke wendbaarheid en uitstekend zicht bieden en over 
hoogwaardige kenmerken beschikken die op de behoeften van 
individuele bestuurders en werkomgevingen zijn afgestemd.

Hogere prestaties, veiligheid verzekerd.

Crown RT 4000-serie

Kies voor het beste.

Standaard in- en uitrijrollen maken 
het mogelijk om over bodemlatten 
van zowel lege als volle pallets te rijden.

De stoel van de RT 
met zitplaats is 
verstelbaar voor een 
optimale werkhouding en 
maximaal comfort, met 
gewichtsinstelling van 
50 tot 120 kg en 
verschuiving vooruit/
achteruit tot 195 mm.

Ergonomie
De halfronde rugleuning 
op de rT met staanplaats 
verbetert de productiviteit en 
veiligheid. Bestuurders kunnen 
de truck vanaf de optimale 
positie bedienen en zijn bij het 
manoeuvreren in krappe ruimten 
verzekerd van goed zicht rond 
de lading en de truck.

Optionele Work Assist™ 
accessoires zorgen voor 
een verdere verbetering 
van de productiviteit 
en prestaties. 
U kunt kiezen uit 
drankhouders, 
klemborden, 
opbergvakken 
en meer.

Crown Work Assist

RT 4020

Het grote werkblad/
opbergvak met 
elastiek voor A4-
documenten, is ideaal 
om papierwerk, labels, 
markeerstiften en 
ander essentieel 
werkmateriaal bij de 
hand te houden.
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Omdat Crown zijn producten voortdurend verbetert, kunnen 
de specificaties veranderen zonder voorafgaand bericht.

Crown, de beige kleur, het Momentum-symbool, Ecologic 
en Work Assist zijn handelsmerken van Crown Equipment 
Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
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