
TOEPASSING
Het familiebedrijf Colorbaby werd in 1985 opgericht en distribueert speelgoed, 
outdoorartikelen en huishoudelijke artikelen vanuit het strategisch gelegen magazijn 
in het Spaanse Ibi in Alicante. Klanten en wederverkopers van Colorbaby in Spanje 
hebben de beschikking over een zeer efficiënt bestelsysteem dat rechtstreeks is 
verbonden met de voorraden van ruim 8000 producten, verspreid over 60.000 
pallet-locaties.  

UITDAGING
Colorbaby gebruikte verschillende voertuigen van verschillende leveranciers 
voor zijn interne transport. Vanwege problemen met de productkwaliteit, 
betrouwbaarheid en de onderhoudsservice werd het duidelijk dat het bedrijf zijn 
interne transport moest verbeteren. Op basis van hun vijf jaar ervaring met Crown-
producten en -service werd Crown, met zijn uitgebreide assortiment, gekozen als 
single-source leverancier. 

OPLOSSING
De Crown-vloot van Colorbaby omvat de ESR-serie reachtrucks, SP-serie 
hoogheffende orderpickers, GPC-serie laagheffende orderpickers, SC-serie 
elektrische driewieltruck met contragewicht en WT-serie pallettruck met platform. 
Een toegewezen Crown-monteur die de faciliteit elke ochtend bezoekt, zorgt dat 
alle heftrucks in optimale conditie worden gehouden en storingstijd tot het minimum 
wordt beperkt.

De Crown WT-serie pallettruck met platform, met zijn robuuste constructie, 
versterkte chassis en bescherming voor hoofdonderdelen, is de ideale oplossing 
voor laden, lossen en dockwerk, en speelt een essentiële rol in de efficiënte werking 
van de heftruckvloot. De geavanceerde FlexRide™-vering vermindert de overdracht 
van schokken naar het bestuurdersplatform tot 80 procent. Dit resulteert in hogere 
productiviteit en minder vermoeidheid van de bestuurder.

Dankzij het aanpassingsvermogen van de Crown ESR-serie heftruck, met name bij 
de inrijstellingen die tot ruim 9 meter hoog zijn, zijn de veiligheid en productiviteit 
verbeterd. Hydraulische dubbeldiepe vorkuitschuivingen en een volledig 
camerasysteem bieden bestuurders vrij en veilig zicht op de lading.

De meeste orders zijn voor meerdere producten, die efficiënt worden verzameld 
door de Crown GPC-serie orderpickers. Sommige hiervan zijn voorzien van het 
optionele hefplatform om orderpicking op het hogere tweede niveau mogelijk te 
maken. Hiermee hebben ze toegang tot meer dan 2000 extra picklocaties.

RESULTAAT
n Verbeterde efficiëntie in alle bedrijfsgebieden

n Sneller verwerking van de orders van klanten

n Extra opslaglocaties worden beschikbaar      
 gemaakt in piektijden

n Comfortabele ritten en minder stress

n Werkingstijd van de voertuigen opmerkelijk      
 verhoogd

“De SC-serie elektrische 
driewieltruck met contragewicht 
van Crown zijn uitzonderlijk 
wendbaar in krappe ruimten. 
Ze kunnen voor meerdere 
doeleinden worden ingezet en 
zijn het perfecte werkpaard 
voor onze faciliteit. Ze zijn 
bijvoorbeeld ideaal om pallets te 
lossen, maar voelen zich al net 
zo thuis in kleine ruimten voor de 
verplaatsing van seizoensartikelen 
bij de inrijstellingen. De 
Crown SC-serie werd enorm 
enthousiast ontvangen door alle 
betrokken bestuurders in de 
eerste testperiode. Dankzij de 
ergonomische vingertopbediening 
zijn minimale handbewegingen 
nodig en het uitstekende zicht, 
het comfort en de eenvoudige 
bediening waren eveneens een 
grote hit bij onze bestuurders.”

Gaspar Valls, 
Manager Logistiek 
Colorbaby Distributiecentrum 
Ibi, Alicante 
Spanje
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