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MET EEN CROWN TSP SMALLEGANGENTRUCK

Als het om het beheer van uw magazijn
gaat, is elke dag een uitdaging om
meer producten te transporteren,
de productiviteit van bestuurders te
optimaliseren en de prestaties van trucks
te maximaliseren.
Smallegangentrucks worden nooit tweemaal op de
zelfde manier toegepast. Eén oplossing die voor alle
varianten van een toepassing geschikt is, bestaat niet.
Het is dus zaak om de juiste truck te kiezen. Per slot van
rekening wilt u geen truckprestaties opofferen of afzien
van de mogelijkheid om winstgevender te werken.

EEN COMPLETE LIJN
SMALLEGANGENTRUCKS
Smallegangentrucks moeten enkele van de meest veeleisende logistieke taken
aankunnen. Taken die de toon zetten voor alle andere magazijnprocessen, zoals
het neerzetten en oppakken van volle pallets op duizelingwekkende hoogtes, het
nauwkeurig hanteren van zowel grote als kleine lasten, het verzamelen van orders op
grote hoogte, het afleggen van lange afstanden en het verplaatsen van goederen van
het ene naar het andere gangpad. Ondermaatse prestaties bij een van deze taken
kunnen het hele bedrijf beïnvloeden.
Crown heeft een complete lijn smallegangentrucks met standaardvoorzieningen en opties
die de lat hoger leggen: op de toepassing afgestemde rij- en hefprestaties, drie MonoLiftmastconstructies, een krachtbron van 48 of 80 volt, regeneratief neerlaten, het best mogelijke zicht
en bedieningselementen die taken eenvoudiger maken. En dat allemaal met minder onderhoud
en meer bedrijfstijd.
Er is beslist een Crown smallegangentruck die geschikt voor u is.
Primaire hefsnelheid: Hogere stellingen hoeven geen
langere cyclustijden of een complexe locatieplanning
te betekenen. De smallegangentrucks van Crown
leveren de doorvoercapaciteit die nodig is voor
voorraadflexibiliteit op elke hoogte.

TSP 7000
Ultieme prestaties

Daarom biedt Crown smallegangentrucks met een hoog
prestatievermogen in twee uitvoeringen:
TSP 6500
Hoge prestaties

• TSP 6500-serie voor toepassingen met een hoge
doorvoersnelheid tot een hoogte van 13,5 meter
• TSP 7000-serie voor ultieme prestaties tot een
hoogte van 17,2 meter
De TSP trucks van Crown bieden exact de snelheid, het
vermogen, de energiezuinigheid en de hefhoogte die u
voor uw toepassing nodig hebt.
Alle twee zijn ze uitgerust met Crown’s baanbrekende
MonoLiftTM mast en MoveControlTM stoel, die bestuurders
de techniek en het vertrouwen geven om op het hoogste
niveau te presteren.

Crown TSP smallegangentrucks:
Normgevend in doorvoercapaciteit

Ga naar crown.com
Bekijk de TSP 6500/7000-serie

De TSP 6500-serie kenmerkt zich door
een krachtigere 48 volts-wisselstroommotor
voor betere prestaties bij toepassingen met
een hoge snelheid. De energiezuinigheid
wordt gegarandeerd door het regeneratief
neerlaatbare platform, waardoor de truck
langer op één batterijlading kan werken.
Leverbaar met een hefvermogen van 1,0,
1,25 of 1,5 ton.

De TSP 7000-serie kenmerkt zich
door een 80 volts-wisselstroommotor
voor ongeëvenaarde prestaties bij
de zwaarste non-stoptoepassingen.
Dankzij het regeneratief neerlaatbare
platform en de batterijcapaciteit
van 72 kWh kunnen deze trucks van
1,0, 1,25 en 1,5 ton ook de langste
werkdag aan.

MAAK TAKEN
EENVOUDIGER

VEELZIJDIG TOEPASBA AR
Crown TSP trucks passen zich gemakkelijk aan verschillende toepassingen aan:

MET KRACHTIGE, VEELZIJDIGE MACHINES

Hoewel de toepassingen voor smallegangentrucks vaak zeer
specialistisch zijn, moet de truck die u kiest meer dan één taak
aankunnen. Daarom hebben we de TSP smallegangentrucks
zodanig ontworpen dat ze flexibel genoeg zijn om aan verschillende
behoeften te voldoen. Voorbeelden daarvan zijn de beschermende
cabines om comfortabeler in vrieshuizen te werken en de
speciale voorzetstukken en plaatsingshulpmiddelen
voor lasten met ongewone afmetingen.
Eén bron. Veel oplossingen.
KRAPPE RUIMTES: Deze uiterst
wendbare trucks hebben maar
4 meter vrije ruimte aan het einde
van het gangpad nodig om van
gangpad te wisselen.

ORDERVERZAMELEN: Dankzij de stevige stalen zijhekken en leuning
aan de voorkant hoeven bestuurders minder voorover te buigen of
te leunen om producten uit een stelling te pakken of op een pallet te
leggen. De leuning kan ook worden gebruikt om het gewicht van het
product te ondersteunen tijdens het verplaatsen.

TRANSPORT VAN VOLLE PALLETS: Het neerzetten en oppakken van
volle pallets op zeer grote hoogte is een veeleisende taak, die nu geen
moeite meer kost. Dankzij de ongeëvenaarde stabiliteit van de MonoLiftmast en de precieze lastbehandeling is het gemakkelijk om zware lasten
nauwkeurig neer te zetten.

VRIESHUIZEN: Met de ruime, gesloten cabine kunt u comfortabel
werken bij extreem lage temperaturen. Deze optionele cabine, die
perfect op maat is gemaakt, biedt ook een uitzonderlijk zicht en
comfort, wat de productiviteit en het uithoudingsvermogen van de
bestuurder ten goede komt.

LANGE LASTEN: Met voorzetstukken kunnen lasten als meubels,
bouwmaterialen en matrassen worden gehanteerd. De optionele
vorkplaatser is nuttig voor toepassingen met pallets in verschillende
groottes.

WERK OP
GROTERE HOOGTE
MET EEN ONGEKEND VERTROUWEN

Om uw magazijnruimte volledig te benutten, hebt u een truck nodig die de
ruggengraat heeft om hoger te reiken. Daarom heeft Crown de MonoLiftTM mast
ontworpen, die hoger gaat, stabieler is en de onophoudelijke druk van het werken in
smalle gangpaden aankan.
Zowel gebruikers als managers kunnen hierdoor de ongeëvenaarde stabiliteit en
flexibiliteit van deze krachtige, met precisie vervaardigde mast ervaren.
Crown TSP trucks: een nieuw hoogtepunt
HET KOMT NEER OP DE MAST

Capaciteitsbenutting

De exclusieve MonoLift-mast van Crown maakt het mogelijk om goederen
met een ongekend vermogen naar indrukwekkende nieuwe hoogtes te
transporteren. Dit leidt tot flexibiliteit, waardoor elke palletlocatie in uw
magazijn optimaal wordt benut.
Crown heeft jaren geleden al geleerd dat toepassingen voor smallegangentrucks een grote
technische uitdaging vormen, omdat er sprake is van zeer grote hoogtes, zware excentrische lasten
en een verhoogd bestuurdersplatform, terwijl het transport in een nauw gangpad moet gebeuren
dat nauwelijks breder is dan de truck zelf. De MonoLift-mast van Crown is op deze taak
berekend.
Vlakke ‘laddermasten’ kunnen niet op tegen de torsiesterkte en stijfheid van Crown’s gesloten mast.
Dit beproefde ontwerp vereist geen maststabilisatiestangen, die andere smallegangentrucks vaak wel
hebben. Niemand overtreft Crown als het gaat om krachtige prestaties en stabiliteit bij het werken in
smalle gangpaden.
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*Maximale hoogte

Structurele degelijkheid. De gesloten constructie van de MonoLiftmast kenmerkt zich door zware stalen I-profielen, die door massieve
dwarsverbindingen met elkaar zijn verbonden om verdraaien en
uitzwaaien tot een minimum te beperken. Deze constructie wordt ook
gebruikt bij telescopische giekkranen met een hefhoogte die vele malen
hoger is.

Uiterst aanpasbaar. U kunt meer gewicht naar grotere
hoogtes heffen dan ooit tevoren. Denk eens aan de
grotere doorvoercapaciteit en flexibiliteit in uw magazijn
wanneer u minder capaciteitsbeperkingen zou hebben en
zwaardere lasten vrijwel overal zou kunnen neerzetten.

Aangezien magazijnruimte
kostbaar is, vooral in
vrieshuizen, hebben
bedrijven efficiënte
oplossingen nodig om
de beschikbare ruimte
optimaal te benutten.
Smallegangentrucks zijn
altijd sterk geweest in
het creëren van zo veel
mogelijk palletposities in
smalle gangpaden. Met een
hefhoogte tot 17,2 meter
zijn bedrijven nu tot nog
meer in staat.

TOTALE CONTROLE

Het bestuurderscompartiment is het kantoor van uw hardwerkende bestuurders. Daarom hebben
we voor een maximum aan ruimte en functionaliteit gezorgd, tot de opbergvakken aan toe.

DANKZIJ ERGONOMIE EN COMFORT ZONDER WEERGA
Gebruikers van smallegangentrucks brengen hun hele werkdag in het
bestuurderscompartiment door. Om elke minuut optimaal te benutten, moeten
ze over een flexibele, comfortabele en veilige werkruimte beschikken. En volgens
bestuurders is de Crown TSP gewoon de ergonomisch meest geavanceerde en
comfortabelste smallegangentruck ter wereld.

Met de MoveControlTM stoel biedt Crown flexibiliteit
en comfort zonder weerga. Deze geheel verstelbare
stoel met geïntegreerde bedieningselementen
ondersteunt elke beweging van de bestuurder.

1. De computergestuurde remmen passen zich automatisch aan
de hefhoogte en andere belangrijke variabelen aan voor een betere
controle en minimaal uitzwaaien van de mast.

6. De aanwezigheidspedalen zorgen voor een correcte
bestuurderspositie en zijn eenvoudig te activeren dankzij het grote
oppervlak.

2. De armleuningen met geïntegreerde bedieningselementen bieden
de hele werkdag ondersteuning en maken de elementen eenvoudig
bereikbaar, in tegenstelling tot modellen waarbij de armen lange tijd
gestrekt moeten blijven.

7. De anti-vermoeidheidsmat, die uit microcellen is opgebouwd,
vermindert ongemak en belasting van de rug.

3. Meerdere opbergvakken zorgen voor broodnodige, handige
opbergruimte voor gereedschap en andere spullen van de bestuurder.
4. Het schakelaarpaneel is eenvoudig bereikbaar en maakt het
mogelijk om de ventilatie en verlichting te regelen.

Maak een proefrit met de TSP en ervaar hoe het voelt om totale controle over uw
truck te hebben.

BESTUURDERSSTOEL

VLOT EN PRECIES

OP DE BESTUURDER GERICHT ONTWERP

5. De MoveControl-stoel biedt vier unieke posities voor optimaal zicht
en comfort.

Precisie is van cruciaal belang om zware pallets zes verdiepingen boven
de grond te transporteren. Daarom biedt Crown intuïtieve, gecombineerde
bedieningselementen, die haarscherpe precisie leveren wanneer de bestuurder
erom vraagt. De bedieningselementen bewegen bovendien met de stoel mee,
zodat de bediening constant en comfortabel is, ongeacht de positie die de
bestuurder kiest.

8. De Work Assist-leuning biedt een steunpunt voor de bestuurder bij
het plaatsen van artikelen op pallets. De bestuurder hoeft niet over
bedieningselementen, aansluitingen of andere obstakels heen te reiken
tijdens het orderverzamelen.
9. De zijhekken moeten neergelaten zijn om de truck te kunnen bedienen
en kunnen door de bestuurder als steun worden gebruikt tijdens het
orderverzamelen.

Handsensoren in beide
bedieningshendels zorgen
ervoor dat de bestuurder
zich in de juiste positie
bevindt voor een veilige
bediening.

Flexibiliteit van 110°
Uitgebreide ergonomische onderzoeken tonen
aan dat het bestuurderscompartiment van de
Crown TSP het meest bestuurdersvriendelijk
is. Het ontwerp beperkt de positie van de
bestuurder niet, maar geeft hem de flexibiliteit
om een optimale positie te kiezen die
individueel comfort en controle biedt.
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Bij het manoeuvreren buiten gangpaden kan het
innovatieve stuur, nog zo’n exclusieve voorziening
van Crown, met een vingertop of met de opklapbare
stuurknop worden bediend.

De beklede armleuningen
kunnen afhankelijk van de
bestuurder en de taak in een
aantal vaste standen worden
ingesteld.

Crown’s multi-taskbediening, die een combinatie van de
belangrijkste functies biedt, verbetert de productiviteit dankzij
een intuïtief, op de bestuurder gericht ontwerp.
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De draaistoel
en rugleuning
ondersteunen de
houding van de
bestuurder en bieden
hem de flexibiliteit en
vrijheid om elke taak
uit te voeren.

De hoogteverstelling
is nog een manier om
Crown’s MoveControlstoel eenvoudig
aan elke individuele
bestuurder aan te
passen.

De vier zitposities zijn ontworpen om het zicht
te verbeteren, vermoeidheid te verminderen, de
werkruimte te optimaliseren en de controle over
een groot aantal taken te verbeteren. Of de stelling
nu links of rechts van u staat, of u nu voor- of
achteruitrijdt of buiten het gangpad manoeuvreert,
de MoveControl-stoel draagt bij aan meer comfort,
meer productiviteit en veiliger werken.
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Het schuin aﬂopende ontwerp van de
aandrijfeenheid en de ﬂexibele stoelposities geven
de bestuurder een duidelijk zicht op het gangpad,
waardoor de truck wendbaarder en beter te bedienen
is, zowel in het gangpad als daarbuiten.

Staande werkzaamheden kunnen efficiënt
worden uitgevoerd dankzij de opklapbare stoel en
bedieningselementen, die op de ideale hoogte voor
de bestuurder kunnen worden afgesteld.

CONTINU
DOORWERKEN

MAXIMALISATIE VAN ELK PROCES
Crown’s Automatiseringstechnologieën, die beschikbaar zijn op de TSP 6500 en 7000,
communiceren met in de vloer geïnstalleerde RFID-tags om de locatie van de truck in het
magazijn nauwkeurig te bepalen en de bediening volgens het programma aan te passen.

DANKZIJ BEPROEFDE TECHNOLOGIE EN ONDERHOUDSGEMAK
Smallegangentrucks zijn een grote investering. U mag dus dag in, dag
uit een maximale bedrijfstijd en optimale prestaties ervan verwachten.
Bij het ontwerp heeft Crown daarom prioriteit gegeven aan beproefde
technologie, met staal versterkte duurzaamheid, toegankelijkheid
en onderhoudsgemak, en daar plukken onze klanten
de vruchten van.
Resultaat: de laagste totale bedrijfskosten per uur.
DUURZAAM VAN BINNEN EN VAN BUITEN
In één oogopslag ziet u dat
de TSP voor langdurige
betrouwbaarheid en een
betere toegankelijkheid is
gebouwd.
Sterk staal draagt bij aan de
duurzaamheid van de truck op
lange termijn, terwijl zorgvuldig
geplaatste onderdelen borg staan
voor optimale toegankelijkheid en
onderhoudsgemak.
Crown TSP trucks zijn zodanig
ontworpen dat directe toegang tot
afzonderlijke onderdelen mogelijk
is zonder dat u andere onderdelen
hoeft te demonteren.

Gescheiden elektrische
en hydraulische systemen
houden olie en warmte weg
van de elektronica voor een
betere betrouwbaarheid op
lange termijn.

Auto Fence kan worden gebruikt om
de bediening van de truck te controleren
nabij gevaarlijke plaatsen of waar meer
oplettendheid vereist is.
Consequente toepassing van veilige
bedieningsregels kan het risico op
beschadiging of letsel verminderen.
Auto Fence is een programmeerbare
“virtuele omheining” waarmee de bediening
van de truck kan worden gecontroleerd.
Gebieden in een gangpad worden in het
systeem gerangschikt in categorieën
volgens toelaatbare hefhoogte, rijsnelheid
en andere factoren. De truck bewaakt
voortdurend zijn exacte positie en het
systeem voert geprogrammeerde
beperkingen of bedieningsfuncties uit.

Automatische snelheidsbeperking
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Automatische
hoogtebeperking
STOP

Staal in plaats van
kunststof waar
het belangrijk is.
Sterke stalen panelen
beschermen kostbare
interne onderdelen om de
levensduur van de truck te
verlengen.
Geen gereedschap nodig.
De voor-, zij- en bovenpanelen
van de TSP kunnen snel en
zonder gereedschap worden
gedemonteerd.

ENERGIEZUINIGHEID
Crown’s regeneratieve neerlaatsysteem, dat standaard
is op de TSP 6500- en TSP 7000-serie, slaat overtollige
energie op en geeft deze terug aan de batterij. Dit
betekent minder batterijwissels, langere werktijden en
lagere kosten. U krijgt als het ware een bonus van 15%
bij elke oplaadbeurt.
Bij het neerlaten stroomt hydrauliekolie door het gewicht van het platform
en de last via de pomp terug naar het reservoir. Hierdoor wordt de motor in
omgekeerde richting aangedreven en wordt elektrische energie opgewekt,
die aan de batterij wordt teruggegeven.

Auto Positioning System (APS) kan de
productiviteit verhogen door automatisering
van rij- en heffuncties voor het meest efﬁciënte
pad tussen trucks en hun bestemming. Dit
kan leiden tot een productiviteitsverbetering
van maar liefst 25%.
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Auto Positioning System

Dit navigatiesysteem stelt de bestuurder
in staat een taak uit te voeren met slechts
één beweging van de bedieningshendel.
Na ontvangst van de taakbestemming, via
handmatige invoer of direct via een magazijnbeheersysteem, maakt de truck automatisch
de meest efﬁciënte rij- en hefbeweging precies
tot aan de ophaallocatie. Dit zorgt voor een
optimale productiviteit en positionering bij de
juiste plaats in de stelling ongeacht de ervaring
of het vaardigheidsniveau van de bestuurder.

GEAVANCEERDE TOOLS
Toegang tot nauwkeurige, realtime informatie maakt uw bedrijf
efficiënter en doeltreffender.
InfoLink®, Crown’s krachtige draadloze oplossing voor gegevensbeheer, geeft
beslissers via interactieve dashboards een overzicht van belangrijke bestuurdersen truckgegevens, zoals batterijgebruik, botsinggeschiedenis, truckgebruik en
onderhoudsbehoeften.
Het systeem stelt ook mogelijkheden vast om corrigerende maatregelen te nemen
via een laptop of ander mobiel apparaat.
Zo zijn managers volledig gewapend om problemen aan te pakken en nieuwe
kansen te benutten wanneer deze zich voordoen, met meer efﬁciëntie
en een betere kostenbeheersing als resultaat.
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