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n   Hefvermogen: 1600 kg 

n    Max. hefhoogte: 211 mm

n   Aandrijving: 24 V / 74 – 150 Ah 

n   Totale breedte: 720 mm

n    Voorbouwlengte: 500 mm

n    Vorklengte: 800 – 1400 mm

n   Hefvermogen: 1600 kg 

n   Max. hefhoogte: 213 mm

n    Aandrijving: 24 V / 74 – 250 Ah 

n   Totale breedte: 712 mm

n    Voorbouwlengte: 546 – 611 mm

n   Vorklengte: 800 – 1200 mm

WP 3210 WP 3215

Toepassingsgericht 
ontwerp

Precies wat uw bedrijf nodig heeft 

Neem geen genoegen met ‘goed genoeg’ als u in een nieuwe pallettruck 
investeert. Voor elke uit te voeren taak, heeft Crown een geschikte 
oplossing. Het toepassingsgerichte ontwerp van de WP 3200-serie 
biedt prestatievoordelen voor uw bedrijf en de mensen die er werken.

n    Hefvermogen: 2000 kg 

n    Max. hefhoogte: 213 mm

n   Aandrijving: 24 V / 148 – 375 Ah 

n   Totale breedte: 712 mm

n   Voorbouwlengte: 611 – 686 mm

n   Vorklengte: 800 – 2400 mm

n   Hefvermogen: 2000/800 kg 

n   Max. hefhoogte: 750 mm

n   Aandrijving: 24 V / 74 – 250 Ah 

n   Totale breedte: 712 mm

n   Voorbouwlengte: 665 – 749 mm

n   Vorklengte: 1150 mm

WP 3220 WP 3280Wat is de uitdaging voor uw bedrijf?

Crown ontwerpt pallettrucks die uw bedrijf 
opmerkelijke voordelen bieden. Ze helpen u 
het werk te vereenvoudigen, zodat u tijd en 
kosten bespaart. 

De WP 3200-serie omvat verschillende 
pallettrucks om de dagelijkse uitdagingen 
voor medewerkers en management op 
te lossen.

þ  Stalen in plaats van kunststof 
afdekpanelen voorkomen frequente, 
vaak dure vervangingen en reparaties

þ  De X10® hendel is via een 
vormgietproces onder vacuüm 
vervaardigd van hoogwaardig 
aluminium en de stuurboom is van 
staal gemaakt voor duurzaamheid

þ  Ideale afmetingen voor transport 
op vrachtwagens

þ  Veilig transport van kwartpallets

þ  Grote hefhoogte voor tijdelijke 
werkplatforms en voorraadaanvulling

þ   Uitstekende manoeuvreerbaarheid 
voor kleine ruimten, smalle 
deuropeningen en gangpaden

 
Kies de batterijoplossing die in uw 
behoeften voorziet.

Of u voor een loodzuurbatterij of een 
lithium-ion batterij kiest, is in hoge mate 
afhankelijk van uw specifieke toepassing,  
de shifts en de duur van werkpauzes,  
de elektrische voorzieningen en de 
infrastructuur van uw bedrijf. Met een ruime 
keuze aan V-Force batterijen en laders vindt 
u altijd precies de juiste technologie-
oplossing voor uw processen.



Niemand maakt 
een robuustere pallettruck
Een heavy-duty pallettruck wordt niet alleen gekenmerkt door zijn hefvermogen. Voor 
het leveren van langdurige prestaties is een ontwerp nodig dat tegen de moeilijkste 
omstandigheden is opgewassen. De WP 3200-serie is op een solide, robuuste chassis- en 
vorkconstructie gebaseerd. De interne componenten worden beschermd door stalen 
afdekpanelen, terwijl de krachtige wisselstroommotoren en tandwielkasten van gietijzer 
een lange levensduur verzekeren. Alle modellen zijn voorzien van een vrijwel onbreekbare, 
aluminium bedieningshendel en stalen stuurboom. Crown biedt u krachtige prestaties, 
betrouwbaarheid en robuustheid voor elk hefvermogen. 

Transport van zware lasten
De WP 3220 heeft een hefvermogen van 2000 kg. Dit in combinatie met zijn solide 
constructie en vlotte bediening maken de pallettruck ideaal voor het transport van 
zware lasten. 

Inzet in de productie
De WP 3215 en 3220 zijn zeer geschikt voor de on-demand bevoorrading van 
productielijnen en het transport van producten in de zware industrie.

Werkpositionering
Hoogheffende vorken op de WP 3280 vormen een praktisch werkplatform op comfortabele 
hoogte, zodat goederen in een ontspannen houding kunnen worden verplaatst.

Cross-docking

Crown pallettrucks zijn 
sterk en duurzaam
Neem geen genoegen met wegwerpdesign. 
Crown houdt rekening met de eisen van 
de toepassing, zodat u een duurzame en 
betrouwbare pallettruck krijgt. Zo gebruiken 
wij bijvoorbeeld stalen afdekplaten, omdat 
kunststof panelen hoge vervangingskosten 
met zich mee kunnen brengen.

De WP 3200-serie van Crown is zo 
ontworpen dat hij de uitdagingen 
van de lastigste laad- en 
lostoepassingen aankan. 

þ  Non-stop operationeel

þ  Gebruik in krappe ruimten

þ  Constant gebruik op 
oprijplaten en ruwe vloeren

þ   Presteren op maximaal 
hefvermogen

þ   Gebruik in warme en 
stoffi ge omgevingen

U krijgt 5 jaar garantie op onze robuuste stalen 
chassis- en vorkconstructie. Pallettrucks die over 
ruwe vloeren en oprijplaten rijden, staan voortdurend 
bloot aan schokken. Daarom gebruiken we 
versterkte, eendelige vorken van hoogwaardig staal 
met verstelbare trekstangen.

Ook de aandrijfcomponenten van de WP 3200-serie 
blinken uit in betrouwbaarheid en prestaties. De 
zwaar uitgevoerde versnellingsbak met robuuste 
schroeftandwielen zorgt voor soepele, krachtige en 
stille rijeigenschappen en een probleemloze inzet. 
Bepaalde modellen zijn speciaal ontworpen voor 
frequent gebruik in zware toepassingen. Deze zijn 
uitgerust met dubbele hardverchroomde 
hefcilinders en een torsiestang om de stabiliteit van 
de lading te verbeteren.

Duurzame stalen afdekpanelen

Geoptimaliseerde stalen chassis- en vorkconstructie



Levering aan huis
De WP 3210 is de sleutel voor snel lossen bij klanten in drukke straten 
met weinig parkeerruimte. Dankzij de compacte afmetingen en het 
lagere gewicht is de truck makkelijker door smalle deuropeningen, 
in liften en op laadkleppen te manoeuvreren en kunnen bestuurders 
veilig en effi ciënt tussen het publiek werken. 

Lastbeschermrekken voor meer stabiliteit
Crown levert de WP 3210 met een optioneel laag of hoog lastbeschermrek voor de 
stabilisatie van de lading. Dit is vooral handig bij het retourneren van lege dozen.

Geschikt voor onderbouwkisten
Dankzij zijn lage bouwhoogte past de WP 3210 in onderbouwkisten en is hij goed 
bereikbaar op het volgende afl everadres. 

Onderweg...  
Niets dan voordelen
De materialen en producten die uw bedrijf draaiende houden moeten snel en 
effi ciënt worden getransporteerd, of ze nu ontvangen of uitgeleverd worden. 
Met de WP 3210 kunt u de uitdagingen van elk leveringspunt aan. Kleine draaicirkel 
voor superieure wendbaarheid. Compact ontwerp voor transport op vrachtwagens. 
Gebruiksvriendelijke bediening voor vrachtwagenchauffeurs. Lastbeschermrekken 
in verschillende afmetingen. Ontdek wat ons toepassingsgericht ontwerp u oplevert.

WP 3210: ideaal op de vrachtwagen
De WP 3210 heeft een kortere voorbouw, zodat hij in een volle vrachtwagen past 
en de productiviteit voor de hele leveringsroute in de drankenhandel en logistieke 
toepassingen verbetert.

Verbeter de productiviteit, 
prestaties en verwerkings-
capaciteit op en rond 
vrachtwagens
De WP 3210 is speciaal ontworpen om de leemte 
tussen lichte palletwagens en pallettrucks voor 
zware industriële toepassingen te dichten. Met een 
gewicht vanaf 279 kg (exclusief batterij) is de WP 
3210 de lichtste truck in de WP-serie. Toch is het 
allesbehalve een lichtgewicht. Stalen afdekpanelen 
en een robuuste stalen chassis- en vorkconstructie 
maken duidelijk hoe de truck zich in duurzaamheid 
onderscheidt van lichte pallettrucks die 100 kg 
minder wegen. 

Het ontwerp van de WP 3210 is ideaal voor wie 
hem wil meenemen op vrachtwagens. De truck 
past precies in de ruimte achterin een geladen 
vrachtvragen of in een onderbouwkist. Het 
temperatuurbereik ligt tussen -15 °C en 40 °C, 
dus kan de WP 3210 ’s nachts veilig op de 
vrachtwagen blijven. Lange service-intervallen 
en minimale onderhoudseisen zorgen voor een 
betrouwbare inzet, waar dan ook.

Bestuurders en vrachtwagenchauffeurs profi teren 
van de kenmerkende intuïtieve bediening van de 
WP-serie. Handige hulpmiddelen zijn een groot 
werkblad met elastiek voor documenten op het 
afdekpaneel en een klein opbergvak. Crown biedt 
verder verschillende optionele Work Assist™ 
accessoires voor specifi eke toepassingen. De 
WP 3210 kan tegen gebruik door onbevoegden 
worden beveiligd met naar keuze een 
sleutelschakelaar, toetsenbord of kaartlezer.

Lastbeschermrek met Work Assist™ accessoires



Vlot werken 
in de detailhandel
Alles verandert zodra een pallettruck tussen mensen wordt gebruikt. 
Dit vormt een constante uitdaging in de detailhandel waarop de 
WP 3200-serie een antwoord biedt. Een compact ontwerp en 
soepele, intuïtieve bedieningselementen zijn enkele van de 
voordelen die u in de winkel zult ervaren.

Navigatie door smalle gangpaden
Smalle gangpaden in supermarkten en andere winkels maken 
het verplaatsen en positioneren van ladingen niet eenvoudig. De 
WP 3210 heeft een aantal eigenschappen die bestuurders helpen 
om producten snel en veilig aan te vullen, met minimaal ongemak 
voor het winkelend publiek. 

Voorraadaanvulling
De 750 mm hefhoogte van de WP 3280 maakt het gemakkelijker om producten van de 
pallet over te zetten naar het schap. Dit beperkt het risico op letsels en vermoeidheid 
tot het minimum.

Transport van kwartpallets met de riem die de lading stabiliseert
Met het optionele lastbeschermrek en de riem die de lading stabiliseert kan een 
medewerker zonder hulp snel en eenvoudig kwartpallets transporteren.

Krappe ruimten
De WP 3210 heeft een draaicirkel van 1430 mm, een voorbouw van 500 mm en een lage 
bouwhoogte. Dit leidt tot uitstekende manoeuvreerbaarheid in krappe ruimten en een 
ongeëvenaard zicht op de vorkuiteinden.

De WP 3200-serie biedt 
unieke operationele 
voordelen voor de 
detailhandel
Hoewel ieder model voor specifi eke toepassingen 
ontworpen is, zijn er een aantal belangrijke 
eigenschappen die de hele WP-serie deelt. 
U mag bijvoorbeeld bijzonder wendbare trucks 
verwachten, dankzij Crown’s X10® hendel, 
compact ontwerp en kleine draaicirkel.

Bij het werken in krappe ruimtes, zoals winkels 
met smalle gangen of in vrachtwagens en liften, 
kan de bestuurder de stuurboom van de rijzone 
verplaatsen naar de zone voor regeling van de 
positioneringssnelheid. De rijsnelheid in de 
richting van de vorken wordt dan automatisch 
verlaagd tot 1,5 km/uur zonder dat de 
bestuurder hoeft te stoppen of een verdere 
opdracht moet invoeren. Dit zorgt voor een 
soepele en productieve werkstroom en voorkomt 
onbedoelde onderbrekingen.

De geavanceerde functies van Crown's stuurboom 
vereenvoudigen het manoeuvreren in krappe 
ruimtes.

Regeling van positioneringssnelheid

De verticale stuurboomaandrijving gaat nog een 
stap verder. Indien geactiveerd, kan de truck met 
een snelheid van maximaal 1,5 km/uur worden 
verplaatst, zelfs in de hoogste rempositie, gewoon 
door de rijschakelaar in de gewenste richting 
ingedrukt te houden. Omdat dit systeem de 
draaicirkel van de truck verkleint, kunnen 
bestuurders pallets gemakkelijk verplaatsen, 
wat resulteert in lagere kosten als gevolg van 
productbeschadiging.

Verticale stuurboomaandrijving

Verticale stuurboom-
aandrijving
Remmen

Remmen

Rijden Regeling van positioneringssnelheid



De hefknop bovenop de 

aandrijving van de WP 3280 

is goed bereikbaar tijdens het 

werken naast de lading.

De robuuste X10® hendel 

is via een vormgietproces 

onder vacuüm vervaardigd 

van hoogwaardig aluminium 

voor uitzonderlijke sterkte 

en duurzaamheid.

WP 3210
1600 kg

WP 3215
1600 kg

WP 3220
2000 kg

WP 3280
2000/800 kg

Het beste 
voor uw 
bedrijf

Welke pallettruck werkt het prettigst? De truck 
die bij uw bedrijf past. 

De Crown WP 3200-serie geeft u opties die op 
een krachtig concept zijn gebaseerd. Trucks die 
ontworpen zijn met aandacht voor de gebruiker, 
stellen u in staat sneller, gemakkelijker, veiliger en 
economischer te werken.

De trekstangen (alleen op bepaalde 

modellen) plaatsen de as van het 

hefmechanisme op het hoogst 

mogelijke punt om beschadiging en 

slijtage bij werken op ruwe vloeren 

uit te sluiten. 

Bedenk eens welke invloed pallettrucks op uw arbeids-, onderhouds- en 
reparatiekosten hebben. Het duurzame, op de bestuurder gerichte ontwerp 
van de WP 3200-serie zorgt voor een positieve balans. Ongeacht of u uw 
pallettrucks voor lichte of voor zware toepassingen in drie-ploegendienst 
inzet, Crown heeft de perfecte oplossing voor uw bedrijf.

Het intelligente wrijvingloze 

e-GEN® remsysteem gebruikt het 

vermogen van de wisselstroommotor 

voor een optimale, soepele en 

constante remkracht.

Crown’s InfoLink®

vlootbeheer systeem biedt 

online toegang tot onmisbare 

bestuurders- en vlootgegevens.  

Laststeunrekken (optioneel) 

voor de stabilisatie van ladingen 

zijn verkrijgbaar in lage of hoge 

uitvoeringen.

Optionele hoogfrequent laders 

zijn ontworpen voor een betrouwbare 

en effi ciënte werking.

Toegangscontrole via een sleutel, toetsenbord of kaart beveiligt de truck 

tegen gebruik door onbevoegden. 
Dubbele hefcilinders (alleen op 

bepaalde modellen) gekoppeld 

aan een heavy-duty torsiestang 

voorkomen vervorming van het 

chassis bij uit het midden 

geplaatste lasten.

Vuilbeschermers voorkomen 

dat rekfolie, kunststof strips en 

verpakkingstape zich rond de 

as ophopen en de rollen en 

lagers beschadigen.
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