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Medewerkers werken sneller en veiliger met de 
QuickPick® Remote technologie voor Crown 
stapelaars. Controle via handbediening voor hef-
functies garandeert ideale werkhoogtes, minder 
lopen en minimaliseert stress en overbelasting. 

Optimaliseer uw 
manuele werkzaamheden.

Remote lift biedt gebruikers 
van Crown meeloopstapelaars 
een extra hand voor het 
uitvoeren van manuele 
werkzaamheden. Hieronder 
enkele voordelen die 
gebruikers van het systeem 
hebben genoemd:

"Als ik in de buurt van

de vorken werk, hoef ik 

niet terug te lopen naar 

de bediening om de 

vorkhoogte in te stellen. 

Dat scheelt veel loopwerk." 

Machinewerkplaats

"Dankzij de Remote 

Lift-handschoen heb ik 

minder rugpijn, omdat het 

positioneren van de vorken 

op exact de juiste hoogte 

heel eenvoudig is." 

Retailmagazijnen

"Dankzij deze handschoen 

kan ik overal rond de truck 

hoogteaanpassingen doen, 

zodat ik een beter overzicht 

heb en in beweging kan 

blijven." 

Materiaaltoevoer voor 

lopende band

"Het is echt een voordeel 

dat ik zelfs tijdens het 

dragen iets kan heffen 

of laten zakken." 

Orders verzamelen

"Eerder tilde ik dingen die 

te laag of hoog waren zelf 

omdat ik niet terug wilde 

lopen naar de bediening. 

Nu gebruik ik de handschoen 

voor de hoogte-instelling, 

en dat is veel beter voor 

mijn rug." 

Doe-het-zelf winkels, 

voorraad halen voor 

klantbestellingen

Wanneer gebruikers van Crown 
stapelaars een extra hand nodig 
hebben voor het uitvoeren van 
manuele werkzaamheden, is de 
QuickPick Remote technologie een 
logische keuze. Een innovatieve 
technologie van Crown die alweer is 
gericht op veiligheid en effi ciëntie.

De optimale hoogte

Remote lift stelt gebruikers in 
staat de vorken op de optimale 
hoogte in te stellen (van 400 mm 
tot 1.800 mm) bij het laden of 
lossen van een pallet. 
Hierbij wordt het risico 
van overbelasting of 
blessures geminimali-
seerd. Ook het overbrengen 
van producten van de 
vorken naar een rek of een 
platform is eenvoudiger.

1
Handbediening  

Bespaar de tijd en 
moeite van het terug 
naar de achterkant 
van de truck lopen 
om de vorken te 
positioneren.

Remote lift stelt gebruikers in 
staat de vorken op de optimale 
hoogte in te stellen (van 400 mm 
tot 1.800 mm) bij het laden of 

Hierbij wordt het risico 

seerd. Ook het overbrengen 

vorken naar een rek of een 
platform is eenvoudiger.

Een praktische 
oplossing

2
Minder stress 
en overbelasting 

Kies de ideale 
hoogte bij manueel 
heffen/overbrengen 
en voorkom het 
heffen tot 
risicozones. 

3
Mobiele 
effi ciëntie 

Activeer hef- en 
zakfuncties overal 
bij de truck, zelfs
met volle handen. 
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