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Ontworpen voor 
prestaties

Als uw materiaalstroom afhankelijk is van een trekker,  

kies dan voor de betrouwbare en duurzame TC3000 Serie.

Het ontwerp van deze truck is compleet afgestemd op  

constante prestaties.

De TC 3000 Serie is uitgerust met 
Crown’s exclusieve ACCESS 1 2 3 
uitgebreide systeembesturing en het 
e-GEN-remsysteem, die veilige prestaties, 
productiviteit en productwaarde op de lange 
termijn verbeteren. 

Het robuuste en betrouwbare ontwerp van de 
TC 3000 Serie is geïnspireerd op praktische 
toepassingsbehoeften. Afzonderlijke com-
ponenten en volledige heftrucksystemen zijn 
zoals alle producten van Crown uitvoerig en 
rigoureus getest zowel in het laboratorium als 
in het magazijn

Crown’s exclusieve  
Access 1 2 3 uitgebreide 
systeembesturing
zorgt voor een soepele,  
veilige operationele controle en  
toonaangevende diagnostiek.  
Het systeem analyseert continu  
factoren die de prestaties en  
de veiligheid beïnvloeden, zoals  
bedieningspositie van de bestuur- 
der, rijsnelheid en stuurhoek, 
en reageert op veranderlijke 

condities om steeds de beste 
prestaties te realiseren. De 
hellingstopfunctie houdt een op 
een helling staande truck auto-
matisch in stilstand tot de be-
stuurder voor- of achteruitrijden 
inschakelt. De informatiedisplay 
omvat systeemcontrolelampjes, 
bedieningswaarschuwingen, 
programmeerbare prestatie-in-
stellingen en systeemdiagnose.



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 technologische 
oplossing voor uw processen.

Het intelligente e-GEN- 
remsysteem gebruikt het krachtige 
koppel van de wisselstroommotor voor 
constante, betrouwbare en duurzame 
prestaties. Dit vrijwel onderhouds- en 
wrijvingsvrije remsysteem hoeft niet te 
worden afgesteld en beperkt het aantal 
onderdelen, koppelingen en andere 
slijtagepunten. De automatische par- 
keerrem wordt ingeschakeld wanneer 
de truck stilstaat.
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Crown’s QuickPick Remote orderpicking-technologie  
optimaliseert het orderverzamelproces. 
Crown’s Quickpick Remote, bestemd voor hoge dichtheid orderver-
zamelen en orderverwerkingstoepassingen, is een bestuurdershulp- 
functie die de workflow vereenvoudigt. Met een druk op de knop 
kunnen bestuurders de trekker naar de optimale positie brengen.
• Bespaart tijd
• Beperkt risico’s
• Verhoogt de productiviteit
Voor klanten die voorbereid willen zijn op toekomstige behoeften op 
het gebied van workflowautomatisering, kan het raadzaam zijn de 
TC 3000 Serie te bestellen met een QuickPick Remote-klare optie 
om zeker te stellen dat het voertuig in een later stadium opnieuw 
kan worden aangepast.

De TC 3000 Serie heeft een elektrisch  
stuursysteem voor moeiteloze en voorspelbare 
besturing. De bekroonde X10 bedieningshandgreep 
plaatst alle truckfuncties binnen handbereik in een 
ontwerp dat vermoeidheid van het bovenlichaam  
minimaliseert. De verende vloerplaat met lage instap- 
hoogte vermindert trillingen en schokken op  
vloernaden en ruwe ondergrond.



Het uitgebreide aanbod van Work Assist-accessoires bevor-

dert de buitengewone prestatie- en productiviteitsvoordelen 

van de TC 3000 Serie.

Crown heeft na analyse van alle transport- en orderver- 

zameltaken Work Assist-accessoires ontworpen die aan elke 

toepassing kunnen worden aangepast voor meer gebruiks-

gemak, comfort, veiligheid en productiviteit.

Het is bewezen dat productiviteit en 
nauwkeurigheid sterk toenemen wan-
neer gereedschap en materiaal zijn 
toegerust op elke voorkomende taak.

De TC 3000 Serie biedt met de innoverende 
en eenvoudig toepasbare Work Assist-acces-
soires de ideale oplossing voor elke werk-
omgeving. Work Assist-accessoires zoals 
opbergvakken, klemborden, een vuilniszak-
houder of bekerhouder kunnen eenvoudig 
worden aangebracht en gecombineerd. Het 
accessoire kan dankzij het universele bevesti-
gingssysteem makkelijk worden bevestigd op 
het frame voor Work Assist-accessoires, dat 
met of zonder kabelmanagement verkrijgbaar 
is. U kunt ook laadplateaus (voor en achter-
aan), een rekfoliehouder, scanpistoolhouders 
en gegevensmonitoren toevoegen.

Frame voor  
Work Assist- 
accessoires  
achterop met klein 
klembord, scan-
pistoolhouder en 
universele houder 
met verstelbare 
zwenkarm voor 
WMS-monitors 

Frame voor Work 
Assist-accessoires 
voorop met kabel-
management,  
groot transparant 
klembord en scan-
pistoolhouder

Frame voor Work Assist- 
accessoires voorop met 
kabelmanagement,  
laadplateau en universeel 
magnetisch opbergvak

Verstelbare steunstoel

Hitch Position Control

Voorbumper

Frame voor Work Assist- 
accessoires voorop met  
kabelmanagement

Extra opbergvak rugzijde

Met Crown’s Work Assist-
accessoires kunt u het  
perfecte mobiele  
werkstation voor  
uw eigen toepassing  
creëren.



Pantone 424
Pantone 370
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