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Tym, co wyró˝nia wózki z serii GPC 3000, jest udoskonalenie ca∏ego procesu

kompletacji zamówieƒ. Jest ono wynikiem prowadzonych przez firm´ Crown

wyczerpujàcych analiz, koncentrujàcych si´ na najmniejszych detalach

poszczególnych czynnoÊci – chodzenia, pobierania towarów, za∏adunku, 

etykietowania, liczenia, pakowania, przewo˝enia, porzàdkowania i czynnoÊci

administracyjnych. Kompletacja zamówieƒ mo˝e stanowiç bardziej 

zró˝nicowane i wymagajàce zadanie ni˝ jakakolwiek inna praca wykonywana

w magazynie. Niezale˝nie od potrzeb zwiàzanych z konkretnym 

zastosowaniem wózki z serii GPC 3000 charakteryzujà si´ udoskonalonà

wydajnoÊcià, bezpieczeƒstwem i trwa∏oÊcià. Cechy te zawdzi´czajà 

innowacyjnemu projektowi, zaawansowanej technologii i solidnej konstrukcji.

Aby osiàgnàç szczyt wydajnoÊci, wózek wid∏owy musi byç idealnie 

dopasowany do wymogów. Seria GPC 3000 dumnie stawia czo∏a temu 

wyzwaniu. Szeroka gama ró˝norodnych elementów wyposa˝enia 

opcjonalnego oraz akcesoriów Work Assist™ umo˝liwia spe∏nienie potrzeb

konkretnych zastosowaƒ i konkretnych operatorów.  

Seria GPC 3000 – êród∏o wyda
jnoÊci ka˝dego magazynu.

Usprawnij
prac´ dzí ki

serii
GPC 3000.



Kompletacja zamówieƒ to proces w przewa˝ajàcym stopniu zale˝ny od operatora. 

Wózki z serii GPC 3000 zapewniajà doskona∏e warunki prowadzenia oraz wygod´ pracy 

zmniejszajàcà zm´czenie, co w istotny sposób przyczynia si´ do wzrostu wydajnoÊci operatora.

Jednak analizy procesu kompletacji zamówieƒ wykaza∏y, ˝e nawet 90 procent sk∏adajàcych si´ na

niego typowych czynnoÊci jest wykonywanych poza wózkiem. Dlatego w∏aÊnie firma Crown 

skoncentrowa∏a swojà uwag´ na wielu rozwiàzaniach pozwalajàcych zredukowaç i uproÊciç ruchy

operatora niezb´dne podczas pracy, która odbywa si´ poza wózkiem, ale z jego wykorzystaniem. 

Efekt — imponujàca poprawa wydajnoÊci operatora i obni˝enie kosztów dzia∏alnoÊci firmy.

100% wydajnoÊci
w ka˝dym procesie 

kompletacji zamówieƒ.

Funkcja Pick Position Control™ umo˝liwia
piesze prowadzenie pomi´dzy kolejnymi
miejscami pobierania towarów, eliminujàc
w ten sposób wykonywanie dodatkowych
ruchów oraz opóênienia wynikajàce 
z koniecznoÊci wchodzenia na podest
kierowcy i schodzenia z niego. 
W tym trybie przyspieszenie
i pr´dkoÊç jazdy sà 
zredukowane i idealnie 
dostosowane do 
szybkoÊci poruszania 
si´ operatora.

Gdy operator dojdzie do
nast´pnego miejsca pobierania
towarów, funkcja Pick Position
Control automatycznie, w kon-
trolowany sposób, zatrzymuje
wózek, ustawiajàc cz´Êç
∏adunkowà tak, aby ∏atwo by∏o
umieÊciç na niej kolejny produkt. 



Ka˝da kompletacja towarów
wià˝e si´ z przekazywaniem
danych. Niezale˝nie od tego, 
czy korzysta si´ z dokumentów
papierowych, monitorów, 
skanerów czy systemu RFID,
u˝ywane narz´dzia powinny byç
wygodnie umieszczone, pewnie
przymocowane i chronione przed
uszkodzeniem lub utratà.
Oferowana przez firm´ Crown
gama akcesoriów Work Assist™
umo˝liwia dobór wyposa˝enia
odpowiedniego do konkretnych
potrzeb.

Chodzenie
30–45 procent

Elektryczny uk∏ad kierowniczy,
wyprofilowane oparcie, mi´kka
mata chroniàca kolana oraz 
w pe∏ni amortyzowana p∏yta
pod∏ogowa to zaledwie niektóre 
z rozwiàzaƒ zastosowanych 
w serii GPC 3000, których
zadaniem jest zmniejszanie
zm´czenia operatora oraz
utrzymywanie bardzo wysokiej
wydajnoÊci pracy przez ca∏à
zmian´.

Pe∏ny cykl pobierania

Operatorzy bezustannie 
przechodzà z jednej strony wózka
na drugà, pobierajàc i uk∏adajàc
towary. Teraz, dzi´ki niskiej,
równej p∏ycie pod∏ogowej, 
szerokiemu przejÊciu 
i wyprofilowanym powierzchniom,
czynnoÊç ta mo˝e byç tak prosta
jak chodzenie korytarzem.



Gdy towar znajduje si´ za
wysoko, ucierpieç mo˝e na tym
wydajnoÊç i bezpieczeƒstwo
pracy. Dla wózków z serii GPC
3000 to nie problem, poniewa˝
wyposa˝ono je w wygodny, 
sk∏adany stopieƒ, który
przyspiesza i u∏atwia si´ganie
produktów.

Analizy procesu kompletacji zamówieƒ pozwoli∏y
wyodr´bniç trzy obszerne kategorie czynnoÊci 
wykonywanych przez operatora: chodzenie, obs∏uga
towarów i jazda. Pierwsza z nich obejmuje chodzenie
pomi´dzy rega∏ami a wózkiem, a tak˝e owijanie folià,
wa˝enie i inne czynnoÊci odbywajàce si´ poza wózkiem.
Obs∏uga towarów odnosi si´ do ich pobierania i za∏adunku.
Jazda obejmuje zarówno ustawianie wózka w korytarzu, 
jak i przewo˝enie towarów z i do punktu dystrybucji.

Pobieranie i za∏adunek
30–45 procent

Jazda
10–30 procent 

Przechodzenie do miejsc pobiera-
nia towarów i z powrotem mo˝e
zajmowaç nawet 45 procent czasu
pracy operatora. Zaskakujàco
du˝à cz´Êç tego czasu zajmuje
wycofywanie wózka lub
przemieszczanie go dalej. 
Dzi´ki szybko reagujàcym 
elementom sterujàcym, które
przyspieszajà i u∏atwiajà 
przesuwanie wózka, seria 
GPC 3000 umo˝liwia 
zmniejszenie liczby tych
niepotrzebnych ruchów. 

Inne
5–10 procent



Wózki z serii GPC 3000
wyposa˝ono w intuicyjne 
elementy sterowania, których
obs∏uga jest ∏atwa niezale˝nie do
tego, czy operator idzie przy
wózku czy nim jedzie. Ponadto,
wzrost sprawnoÊci i wydajnoÊci
ca∏ego procesu pojazdy te
zawdzi´czajà równie˝ wielu
zaawansowanym i niezawodnym
rozwiàzaniom, które mo˝na 
personalizowaç w zale˝noÊci od
potrzeb. 





Opcjonalny, sk∏adany
stopieƒ stanowi 
praktyczny i ekonomiczny
sposób na zwi´kszenie
zasi´gu operatora. Jest 
on wyposa˝ony w blokad´
bezpieczeƒstwa i posiada
szerokà, antypoÊlizgowà
powierzchni´, zapewniajàcà
stabilnoÊç obu stóp.
Dodatkowe zabezpieczenie
stanowi uchwyt umieszczony
na oparciu wózka. Stopieƒ
umo˝liwia szybsze, ∏atwiejsze
i bezpieczniejsze si´ganie
trudno dost´pnych towarów
bez koniecznoÊci wspinania
si´ na rega∏y lub stawania na
innych produktach. 

Dla kierowników magazynów
oznacza to oszcz´dnoÊç
cennego miejsca – 
potencjalnà mo˝liwoÊç 
podwojenia przestrzeni do
pobierania poprzez
zwi´kszenie wysokoÊci
sk∏adowania – oraz jed-
noczesny wzrost wydajnoÊci
i bezpieczeƒstwa. Ponadto,
ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç
potrzeb konkretnych 
zastosowaƒ, dla wózków z
serii GPC 3000 dost´pne sà
wid∏y z podnoÊnikiem o kon-
wencjonalnej i podwójnej
d∏ugoÊci oraz mechanizmy
podnoszenia podestu.

Wózki z serii GPC 3000 pozwalajà uproÊciç

wi´kszoÊç trudnych czynnoÊci zwiàzanych 

z kompletacjà zamówieƒ. Dost´pnoÊç ró˝nych 

konfiguracji umo˝liwia idealne dopasowanie wózka

do potrzeb pracowników i obs∏ugiwanych produk-

tów, u∏atwiajàc pobieranie wy˝szych lub ci´˝szych

towarów oraz si´ganie z drugiego poziomu. 

WynieÊ prac´

Wózki z serii GPC 3000 
w znacznym stopniu u∏atwiajà
dosi´ganie górnej powierzchni
wysokich ∏adunków paletowych
oraz pobieranie z drugiego
poziomu, zwykle znajdujàcego 
si´ na wysokoÊci ok. 2 metrów.
Analizy wykazujà, ˝e dzi´ki
sk∏adanemu stopniowi 
dwukrotnie wi´cej czynnoÊci
zwiàzanych z kompletacjà
zamówieƒ jest okreÊlanych jako
∏atwe, podczas gdy procent 
trudnych czynnoÊci gwa∏townie
spada.

■ Trudne si´ganie
■ Si´ganie wymagajàce 

Êredniego wysi∏ku
■ ¸atwe si´ganie

na wy˝szy
poziom.

10 procent

30 procent

60 procent

30 procent

40 procent

30 procent



Model GPC 3045 tak˝e
wyró˝nia si´ ergonomià.
Wózek ten, przeznaczony do
obs∏ugi pojedynczych palet,
umo˝liwia podniesienie
∏adunku o wadze 1200 kg
na wysokoÊç 960 mm przy

PodnoÊnik no˝ycowy

zachowaniu doskona∏ej 
zwrotnoÊci. SzybkoÊç i
∏atwoÊç ustawiania wide∏ 
na optymalnej wysokoÊci
pozwalajà zwi´kszyç 
wydajnoÊç oraz obni˝yç
ryzyko uszkodzenia towarów.

W modelu GPC 3055 
zastosowano kilka wa˝nych
rozwiàzaƒ przeznaczonych
do zastosowaƒ wymagajà-
cych wysokiej wydajnoÊci.
Wózek ten, zaprojektowany
specjalnie z myÊlà o ci´˝kich,
du˝ych produktach, umo˝liwia
podniesienie dwóch palet,
ka˝dej o wadze 1000 kg, na
wysokoÊç 850 mm. Obni˝enie
lub podwy˝szenie wide∏
pozwala zminimalizowaç
koniecznoÊç podnoszenia
przez operatora oraz nachylania
si´, co w efekcie zmniejsza
zm´czenie i sprzyja sta∏emu
tempu pracy przez ca∏à
zmian´. Gdy ∏adunek znajduje
si´ na wygodnej wysokoÊci,
spada ryzyko uszkodzeƒ na
skutek upuszczania towarów 
na palety.

WÊród wózków z serii 
GPC 3000 dost´pna jest
równie˝ opcjonalna 
konfiguracja 
z podnoszonym podestem
operatora, który u∏atwia
si´ganie produktów 
z drugiego poziomu.
Stabilny podest mo˝na 
podnosiç na wysokoÊç do
950 mm. WyÊcie∏ane 
oparcie stanowi wygodny

Podnoszony podest
punkt podparcia, 
zapewniajàcy dodatkowà
stabilnoÊç podczas 
pobierania towarów. 
To opcjonalne rozwiàzanie
zosta∏o stworzone z myÊlà 
o zastosowaniach 
wymagajàcych cz´stego
si´gania z drugiego
poziomu.

Podnoszone wid∏y



Jaka jest ró˝nica pomi´dzy pobieraniem towarów 

z wysokoÊci 1 metra i 12 metrów? Dla in˝ynierów 

z firmy Crown – ˝adna. W serii GPC 3000 

zastosowano t´ samà filozofi´ konstrukcyjnà, 

zapewniajàcà wydajnoÊç i niezawodnoÊç, co 

w nagradzanym wózku podnoÊnikowym do kompletacji

zamówieƒ TSP 6000 z podnoszonà kabinà operatora. 

Zaprojektowane z 
myÊlà o

niezawodnoÊci.

Oprócz solidnej, wytrzy-
ma∏ej konstrukcji od tych
wózków mo˝na oczekiwaç
równie˝ lepszych osiàgów.
Modele z serii GPC 3000
przyspieszajà do pe∏nej
pr´dkoÊci szybciej i p∏ynniej
ni˝ inne wiodàce wózki z tej
klasy. Ponadto mo˝liwoÊç
programowania parametrów
pracy – w tym trzech
poziomów osiàgów oraz
ustawieƒ czasu i odleg∏oÊci
funkcji Pick Position Control™

– pozwala jeszcze bardziej
zwi´kszyç sprawnoÊç i efek-
tywnoÊç pracy w zale˝noÊci
od wymogów konkretnych 
zastosowaƒ. 

Wi´ksza wydajnoÊç 
i lepsze parametry pracy
przy ni˝szym zu˝yciu
energii. W serii GPC 3000
in˝ynierowie z firmy Crown
zdo∏ali sprostaç temu
wyzwaniu. Uda∏o si´ to
dzi´ki po∏àczeniu 
wszechstronnego systemu
sterowania Access 1 2 3 z
wydajnymi silnikami pràdu
zmiennego, a nast´pnie
doprowadzeniu ca∏oÊci do
perfekcji.

Odleg∏oÊç potrzebna na przyspieszenie do maksymalnej pr´dkoÊci. 
Wydajne silniki pràdu zmiennego umo˝liwiajà szybsze osiàgni´cie
pr´dkoÊci 12,5 km/h.

0 5 10 15 20 25 30 35 40
metry

Crown 23,8 metra

Konkurent 1 38,1 metra

Konkurent 2 38,5 metra

Solidna, godna zaufania
konstrukcja modeli z serii
GPC 3000 jest wynikiem
rzeczywistych wymogów
ró˝nych zastosowaƒ. 
Tak samo jak wszystkie
produkty marki Crown,
równie˝ te wózki zosta∏y
poddane wszechstronnym 
i drobiazgowym testom
poszczególnych 
podzespo∏ów oraz ca∏ych
uk∏adów pojazdu – 
zarówno w warunkach 
laboratoryjnych, jak 
i magazynowych.

Szybkie tempo wykonywania

zadaƒ, wymagane przy
kompletacji zamówieƒ,
czyni to Êrodowisko pracy
trudnym i cz´sto nad-
wyr´˝ajàcym dla wózków.
Naprawy i wymiany
uszkodzonych os∏on oraz
znajdujàcych si´ za nimi
podzespo∏ów mogà
stanowiç znacznà cz´Êç
ca∏kowitych kosztów 
posiadania wózka. Mi´dzy
innymi z tego w∏aÊnie
powodu w modelach z serii
GPC 3000 u˝yto nawet 
o 200 kg wi´cej stali ni˝ 
w wiodàcych, konkuren-
cyjnych wózkach tej klasy.



®

Oryginalny, wszechstronny
system sterowania
Access 1 2 3 firmy Crown
zapewnia p∏ynnà 
i bezpiecznà prac´ wózka
oraz przodujàce w bran˝y
rozwiàzania diagnostyczne.
System ten bezustannie
analizuje czynniki, które 

mogà mieç wp∏yw 
na wydajnoÊç i
bezpieczeƒstwo,

takie jak obcià˝enie,
pr´dkoÊç jazdy czy kàt

skr´tu, i reaguje na zmieni-
ajàce si´ warunki poprzez
optymalizowanie para-
metrów pracy.

Z kolei intuicyjny wyÊwiet-
lacz dostarcza operatorom 
i technikom serwisowym
wa˝nych informacji 
w postaci wskaêników 
systemowych, ostrze˝eƒ,
programowalnych ustawieƒ
osiàgów oraz danych diag-
nostycznych. 
Uzupe∏nieniem technologii
Access 1 2 3 jest system
InfoPoint™ oparty na 
logicznym, ∏atwym w 
zrozumieniu procesie 
diagnostyki usterek i
napraw, którego celem 
jest przyspieszenie,
u∏atwienie i ulepszenie
obs∏ugi serwisowej.

Wszystkie modele z serii
GPC 3000 sà wyposa˝one
w elektroniczny uk∏ad

Technologia, która
patrzy w przysz∏oÊç.
W modelach z serii GPC 3000 zastosowano unikalny,

stworzony przez firm´ Crown, wszechstronny system

sterowania Access 1 2 3® oraz uk∏ad hamulcowy 

e-GEN™, które poprzez przewidywanie rzeczy-

wistych potrzeb zwi´kszajà bezpieczeƒstwo pracy, 

produktywnoÊç i d∏ugofalowà wartoÊç wózka.

kierowniczy, pozwalajàcy na
bezwysi∏kowe, precyzyjne 
i przewidywalne sterowanie.
Dzi´ki zastosowaniu
nagradzanego uchwytu
sterujàcego X10® wszystkie
funkcje wózka znajdujà 
si´ w zasi´gu palców, 
zarówno podczas obs∏ugi
prawor´cznej, jak 
i lewor´cznej. Ponadto
rozmieszczenie elementów
sterujàcych, które nie
wymaga zmieniania pozycji
d∏oni w celu ich si´gania,
pozwala zminimalizowaç
zm´czenie górnej cz´Êci
cia∏a. 

Inteligentny uk∏ad 
hamulcowy e-GEN™
wykorzystuje pot´˝ny
moment obrotowy silnika
pràdu zmiennego, zapew-
niajàc sta∏à, niezawodnà 
i d∏ugotrwa∏à wydajnoÊç. 
W tym niewymagajàcym 
konserwacji systemie
hamowania bezciernego
wyeliminowano koniecznoÊç
regulacji, jednoczeÊnie
znacznie ograniczajàc
liczb´ cz´Êci, ci´gien 
i innych zu˝ywalnych 
elementów. 



Szeroka gama akcesoriów

Work Assist™ stanowi kolejnà

zalet´ sk∏adajàcà si´ na

wyjàtkowà sprawnoÊç 

i wydajnoÊç wózków z serii 

GPC 3000. In˝ynierowie z firmy

Crown przeprowadzili analiz´

pe∏nego zakresu prac zwiàzanych

z kompletacjà zamówieƒ, 

a nast´pnie, na jej podstawie,

zaprojektowali akcesoria Work

Assist, zwi´kszajàce wygod´, 

bezpieczeƒstwo i efektywnoÊç

pracy w ró˝nych zastosowaniach.

Pulpit roboczy,
przednia por´cz 
z platformà
∏adunkowà

Prostsza praca dzí ki 
akcesoriom

Work Assist.

Przednia por´cz 
z du˝à, przezroczystà
podk∏adkà do pisania 
i uchwytem na skaner

Przednia por´cz ze Êrednià
podk∏adkà do pisania, uchwytem
na worek na Êmieci, uchwytem
na napój i kieszenià na drobiazgi



Z przeprowadzonych 
analiz wyraênie wynika, ˝e
odpowiednia organizacja
narz´dzi i materia∏ów
potrzebnych do wykonania
danego zadania 
w znacznym stopniu
zwi´ksza wydajnoÊç 
i dok∏adnoÊç pracy.
Operatorom potrzebne 
jest wygodne miejsce na
narz´dzia u˝ywane przy
ró˝nego rodzaju czynnoÊci-
ach. Pod r´kà powinna znaj-
dowaç si´ folia do owijania
towarów, a jej u˝ywanie
powinno byç ∏atwe. Podczas
zdejmowania produktów z
wysokich palet lub z
drugiego poziomu pracowni-
cy potrzebujà miejsca
stanowiàcego pewny punkt
podparcia lub umo˝liwia-
jàcego umieszczanie 
kartonów. 
Z kolei dokumenty i etykiety
przewozowe powinny byç
∏atwo dost´pne, ale zabez-
pieczone przed zwianiem.
Tego rodzaju potrzeby
sprawiajà, ˝e operatorzy
cz´sto tworzà w∏asne, 
prowizoryczne rozwiàzania.

Ponadto, aby zmniejszyç
cz´stotliwoÊç wychodzenia
kierowcy z wózka lub
opuszczania przez niego
obszaru pracy, w pojeêdzie
powinno znajdowaç si´
równie˝ wygodne miejsce
na przechowywanie rzeczy
osobistych, butelki z wodà 
i Êmieci. 

Tylko dla serii GPC 3000
dost´pne sà innowacyjne 
i ∏atwe w przystosowaniu do
wymogów akcesoria Work
Assist, które pozwalajà
sprostaç wszystkim
powy˝szym wyzwaniom.
Uniwersalne mocowania
u∏atwiajà monta˝ i ∏àczenie
ró˝nych elementów, takich
jak kieszenie, podk∏adki do
pisania, uchwyt na worek na
Êmieci czy uchwyt na napój.
Ponadto wózki mo˝na
wyposa˝yç w przednià 
i tylnà platform´ ∏adunkowà
uchwyt na foli´, uchwyty na
skanery i monitory.

Tylna rura z ma∏à
podk∏adkà do 
pisania, uchwytem
na skaner 
i regulowanym
ramieniem na 
monitor WMS

Platforma
∏adunkowa tylna
w modelach 
z podnoszonym
podestem

Tylna rura z dwiema
kieszeniami na 
drobiazgi i podwójnym
uchwytem na foli´

Tylna rura 
z platformà
∏adunkowà

Akcesoria Work Assist™
firmy Crown umo˝liwiajà
stworzenie idealnego
stanowiska pracy 
dostosowanego do 
konkretnych potrzeb.



Dodatkowy tylny schowek

Podnoszony podest i por´cz
zabezpieczajàca przy pobieraniu

Szerszy podest

Sk∏adany stopieƒ Przedni zderzakOparcie ∏adunku

Ró˝norodnoÊç opcji oferowanych dla serii GPC 3000

umo˝liwia jeszcze wi´kszy wzrost wydajnoÊci pracy.

Regulowane oparcie

System Pick Position Control™

Oddzielne zasilanie dla 
urzàdzeƒ elektronicznych

Poszerz
opcje wyposa˝enia.



Flota stanowiàca
êród∏o wydajnoÊci.

Model GPC 3060, wyposa˝ony 
w wytrzyma∏e wid∏y, silnik jezdny
o mocy 3,2 kW oraz pomp´ 
o mocy 2,2 kW, zapewnia udêwig
do 2700 kg. 

Model GPC 3040, dzi´ki
∏adownoÊci 2000 kg oraz
dodatkowym rozwiàzaniom 
i opcjom, wyznacza standardy
sprawnoÊci i wydajnoÊci.

Model GPC 3020 to ekonomiczny,
podstawowy wózek do 
kompletacji zamówieƒ 
o ∏adownoÊci 2000 kg. 

Seria GPC 3000 obejmuje pe∏nà lini´

wózków do kompletacji zamówieƒ z ma∏ych

wysokoÊci, które mo˝na wyposa˝yç w

ró˝norodne akcesoria i elementy opcjonalne

wymagane w konkretnych zastosowaniach. 

Model GPC 3055 umo˝liwia 
podniesienie dwóch palet
wa˝àcych po 1000 kg na
wysokoÊç 850 mm, co pozwala 
na optymalne umieszczenie
∏adunku, redukujàce ryzyko
uszkodzeƒ i poprawiajàce 
wydajnoÊç pracy.

Model GPC 3045 umo˝liwia 
podnoszenie pe∏nych palet
wa˝àcych 1200 kg na wysokoÊç
do 960 mm, zwi´kszajàc w ten
sposób ergonomi´ i wydajnoÊç
pracy. 
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Tel.: +44(0)845-8509265
Faks: +44(0)845-8509266

Crown Handling NV
Satenrozen 12
2550 Kontich
Belgia
Tel.: +32(0)3-4507171
Faks: +32(0)3-4507181

Crown Intern Transport BV
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www.crown.com

Poniewa˝ firma Crown nieustannie doskonali swe produkty,
dane techniczne podlegajà zmianom bez powiadomienia.

Crown, kolor be˝owy, znaki Momentum, X10, Uchwyt X10,
stylizowane logo X10, Access 1 2 3®, e-GEN, Pick Position
Control, InfoPoint oraz Work Assist sà znakami towarowymi
firmy Crown Equipment Corporation.
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