
TC 3000

S e r i a



® jàce si´ warunki poprzez
optymalizowanie para-
metrów pracy. Funkcja
sterowania wózkiem na
rampie automatycznie 
utrzymuje wózek w
bezruchu na pochy∏oÊci do
momentu, gdy operator
ruszy do przodu lub do ty∏u.
WyÊwietlacz danych obej-
muje wskaêniki systemowe,
ostrze˝enia, programowalne
ustawienia osiàgów oraz
dane diagnostyczne.

Stworzone z myÊlà o
wydajnoÊci.

Gdy przep∏yw materia∏ów zale˝y od wózków holujàcych, nie ma lepszego

wyboru ni˝ niezawodne i wytrzyma∏e produkty z serii TC 3000 – 

zaprojektowane od samego poczàtku z myÊlà o niezawodnej wydajnoÊci.

W modelach z serii TC 3000
zastosowano unikalny, 
stworzony przez firm´ Crown
wszechstronny system
sterowania Access 1 2 3®

oraz uk∏ad hamulcowy 
e-GEN™, które zwi´kszajà 
bezpieczeƒstwo pracy, 
produktywnoÊç i d∏ugofalowà
wartoÊç wózka.

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

Oryginalny, wszechstronny
system sterowania 
Access 1 2 3 firmy Crown
zapewnia p∏ynnà i bez-
piecznà prac´ wózka oraz
przodujàce w bran˝y
rozwiàzania diagnostyczne.
System ten bezustannie
analizuje czynniki, które
mogà mieç wp∏yw na wydaj-
noÊç i bezpieczeƒstwo, takie
jak pozycja operatora,
pr´dkoÊç jazdy czy kàt
skr´tu, i reaguje na zmienia-
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Wykres pokonywania pochy∏oÊci – seria TC 3000

Produkty z serii TC 3000
wyposa˝ono w uk∏ad sterowania
elektronicznego, zapewniajàcy
bezwysi∏kowe i przewidywalne
prowadzenie. Dzi´ki zastosowaniu
nagradzanego uchwytu sterujàcego
X10® wszystkie funkcje wózka 
znajdujà si´ w zasi´gu palców
operatora, a rozmieszczenie 
elementów sterowania zmniejsza
obcià˝enie górnej cz´Êci cia∏a.
Amortyzowana, niska p∏yta
pod∏ogowa t∏umi wibracje 
i wstrzàsy podczas pokonywania
progów i nierównoÊci nawierzchni.

- Powy˝szy przyk∏ad pokazuje, ˝e przy 4% nachyleniu 
i obcià˝eniu 1 tony   , wózek z serii TC 3000 musi zastosowaç si∏´
1250 N     i mo˝e osiàgnàç pr´dkoÊç jazdy 6,8 km/h    .

- Maksymalna ciàg∏a si∏a holowania to 800 N.

- W przypadku pochy∏oÊci o nachyleniu przekraczajàcym 4% zale-
cane jest stosowanie przyczep z uk∏adem hamowania.

Inteligentny uk∏ad hamulcowy 
e-GEN wykorzystuje pot´˝ny
moment obrotowy silnika pràdu
zmiennego, zapewniajàc sta∏à,
niezawodnà i d∏ugotrwa∏à 
wydajnoÊç. W tym praktycznie
niewymagajàcym konserwacji 
systemie hamowania bezciernego
wyeliminowano koniecznoÊç regu-
lacji, je-dnoczeÊnie znacznie
ograniczajàc liczb´ cz´Êci, ci´gien
i innych zu˝ywalnych elementów. 
Gdy wózek nie jest w ruchu,
automatycznie w∏àczany jest
hamulec postojowy.
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Szeroka gama akcesoriów Work Assist™ stanowi kolejnà

zalet´ sk∏adajàcà si´ na wyjàtkowà sprawnoÊç i wydajnoÊç

wózków z serii TC 3000. 

In˝ynierowie z firmy Crown przeprowadzili analiz´ wszystkich

rodzajów prac zwiàzanych z transportem i kompletacjà

zamówieƒ, a nast´pnie zaprojektowali akcesoria Work Assist,

zwi´kszajàce wygod´, bezpieczeƒstwo i efektywnoÊç pracy 

w wielu zró˝nicowanych zastosowaniach.
Dodatkowy tylny schowek

Przedni zderzak

Regulowane siedzisko 
z oparciem

System Hitch Position Control™

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

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

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

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.

Tylko seria TC 3000 obejmuje innowacyjne 
i ∏atwe w przystosowaniu do konkretnych
wymogów akcesoria Work Assist, które pozwala-
jà sprostaç wszystkim wyzwaniom. Uniwersalne
mocowania u∏atwiajà monta˝ i ∏àczenie ró˝nych
elementów, takich jak kieszenie na drobiazgi,
podk∏adki do pisania, uchwyt na worek na Êmieci
czy uchwyt na napój. Ponadto wózki mo˝na
wyposa˝yç w przednià i tylnà tac´, uchwyt na
foli´, uchwyty na skanery oraz monitory.
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1.1 Producent Crown Equipment Corporation

1.2 Model TC 3000-3.0

1.3 Nap´d elektryczny

1.4 Pozycja operatora stojàca

1.5 Udêwig Q kg 3000

1.7 Znamionowa si∏a ciàg. haka hol. F N 800

1.9 Rozstaw osi y mm 1030 1150

M
as

y 2.1 Masa Bez akumulatora kg 590 630

2.2 Obcià˝enie osi Bez obcià˝enia, przód/ty∏ kg 595 / 380 690 / 440

O
po

ny

3.1 Typ ogumienia Vulkollan

3.2 Rozmiar ko∏a przód mm Ø 250 x 75

3.3 Rozmiar ko∏a ty∏ mm Ø 150 x 60

3.4 Ko∏a dodatkowe opcjonalne mm Ø 60 x 82

3.5 Ko∏a liczba (x=nap´dzane) przód/ty∏ 1x /2

3.6 Rozstaw kó∏ przód b10 mm po∏o˝enie centralne 

3.7 Rozstaw kó∏ ty∏ b11 mm 563

W
ym

ia
ry

4.8 WysokoÊç stanowiska operatora h7 mm 130

4.9 WysokoÊç ramienia przechylenia h14 mm 1155

4.12 WysokoÊç ∏àcznika h10 mm zob. ∏àczniki 

4.19 D∏ugoÊç ca∏kowita bez ∏àcznika l1 mm 1310 1430

4.21 SzerokoÊç ca∏kowita b1 mm 810

4.32 PrzeÊwit nad pod∏o˝em Êrodek rozstawu osi m2 mm 61

4.35 Promieƒ skr´tu Wa mm 1220 1340

O
si

àg
i

5.1 Pr´dkoÊç jazdy z ∏adunkiem/bez ∏adunku km/h 8.5 / 12.5 8.0 / 12.5

5.6 Maks. si∏a ciàg. haka hol. N 3250

5.7 Pokonywanie pochy∏oÊci % zob. wykres 

5.10 Hamulec g∏ówny elektryczny

S
iln

ik
i

6.1 Silnik jezdny S2 60 min. kW 2.5

6.3 Maks. wymiary komory akumulatora lxwxh mm 210x790x784 330x790x784

6.4 Napi´cie akumulatora pojemnoÊç nominalna K5 V/Ah 24/420, 465 24/560, 620

6.5 Masa akumulatora kg 367, 383 489, 509

8.1 Typ kontrolera nap´d tranzystorowy
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Automatyczny

Ucho

Rockinger RO 244

Trzpieƒ i strzemi´

Czop

P∏yta monta˝owa umo˝liwia regulacj´
wszystkich rodzajów ∏àczników co 
45 mm (Rockinger RO 244 co 55 mm). 

128/365 mm

143/365 mm

120/340 mm

115/388 mm

143/365 mm

Min./maks. wysokoÊç
∏àcznika

Dodatkowa tylna rura Work Assist™

Dodatkowa przednia rura Work Assist™

** Du˝a komora akumulatora = 547 mm
** D∏ugoÊç ca∏kowita bez ∏àcznika 

Por´cz oparcia
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Uk∏ad elektryczny/akumulatory
Uk∏ad elektryczny pracujàcy pod
napi´ciem 24 V o nominalnej 
pojemnoÊci akumulatora od 420 Ah
do 620 Ah. Akumulator mo˝na 
wyjmowaç pionowo lub poziomo,
przy czym po prawej/lewej stronie
lub po obu stronach mo˝na
zamontowaç opcjonalne rolki.

Wyposa˝enie standardowe
1. Bezobs∏ugowe 3-fazowe silniki

pràdu zmiennego do jazdy i
sterowania

2. Uk∏ad hamulcowy e-Gen™
z funkcjà elektrycznego, 
regeneracyjnego i bezciernego
hamowania (hamowanie
mechaniczne stosowane jest
tylko w hamulcu postojowym)

3. Elektroniczne sterowanie 
z centralnie zamontowanym 
uchwytem X10®, umo˝liwiajà-
cym precyzyjnà i niewymaga-
jàcà wysi∏ku obs∏ug´

4. SamoÊrodkujàcy uchwyt 
sterujàcy X10® zapewnia 
wszystkie funkcje wózka 
w zasi´gu r´ki operatora

5. Wszechstronny system
sterowania Crown 
Access 1 2 3®

6. Inteligentny system sterowania
zmniejszajàcy pr´dkoÊç jazdy
na zakr´tach

7. WyÊwietlacz informacyjny
firmy Crown
• 1-wierszowy wyÊwietlacz

LCD (8 znaków)
• Wskaênik roz∏adowania 

akumulatora
• Bezkluczykowe uruchamianie

za pomocà kodu PIN
• Diagnostyka podczas

uruchamiania i w trakcie
pracy

• 3 profile wydajnoÊci jazdy do
wyboru

• Liczniki czasu m.in. silnika
jezdnego i przebiegu pracy

• Pok∏adowy system diagnos-
tyczny Access 1 2 3 – z
mo˝liwoÊcià rozwiàzywania
problemów w czasie 
rzeczywistym

8. Technologia szyny CAN
9. Blokada ruchu

10. Niski stopieƒ (130 mm) z du˝à
powierzchnià do przechodzenia

11. Amortyzowana pod∏oga z 
antypoÊlizgowà matà
ograniczajàcà zm´czenie i 
zintegrowanymi czujnikami
obecnoÊci

12. Wtyczka od∏àczania zasilania
elektrycznego

13. Du˝e schowki
• Du˝a taca przednia
• Du˝e schowki w oparciu
• 2 du˝e pojemniki w oparciu

14. Opony kó∏ nap´dzanych i ko∏a
obcià˝one Vulkollan oraz
dodatkowe zaokràglone p∏ozy

15. Mi´kkie, wyprofilowane oparcie
i wyÊcie∏ane nakolanniki

16. Z∏àcze akumulatora DIN 160 A
17 Wytrzyma∏a jednostka zasilania

• 10-milimetrowe stalowe
obrze˝e

• ¸atwe w demonta˝u pokrywy
ze wzmocnionej stali

• Dost´p do akumulatora od
góry

Wyposa˝enie opcjonalne
1. Dodatkowe ko∏a Ø 60 x 82 mm

zamiast p∏óz
2. Por´cz oparcia
3. Regulowane, siedzisko 

z oparciem 
4. System Hitch Position

Control™ w oparciu
5. Pulpit roboczy (z du˝à 

komorà akumulatora)
6. Wysuwanie akumulatora 

z lewej/z prawej strony lub 
z obu stron

7. Czerwone z∏àcze akumulatora
SBE 160

8. Zasilanie elektryczne 12 V dla
urzàdzeƒ elektronicznych

9. Przystosowanie do pracy 
w ch∏odni

10. Dodatkowa przednia rura 
Work Assist™

11. Dodatkowa tylna rura 
Work Assist™

12. Akcesoria Work AssistTM

• Taca ∏adunkowa
• Uchwyty na foli´
• Kieszenie na drobiazgi
• Uchwyt na napoje
• Uchwyt na worek na Êmieci
• Uchwyt na skaner
• Ma∏e, Êrednie lub du˝e

podk∏adki do pisania
• Uchwyty mocujàce do 

terminali WMS
13. Tylny schowek
14. Dêwi´kowy sygna∏ jazdy
15. Âwiat∏o b∏yskowe
16. Gumowy zderzak
17. Stacyjka
18. Klawiatura
19. Specjalny lakier

Uk∏ad elektryczny
Uk∏ad elektryczny pracujàcy pod
napi´ciem 24 V, zarzàdzany przez
wszechstronny system sterowania
Access 1 2 3 firmy Crown.
Praktycznie bezobs∏ugowy silnik
jezdny o du˝ym przyspieszeniu 
i doskona∏ej sterownoÊci przy
ka˝dej pr´dkoÊci. Na podstawie
danych z czujników automatycznie
monitorujàcych parametry pracy,
takie jak skr´t, pr´dkoÊç i pozycja
operatora, ustawienia operacyjne
sà automatycznie dostosowywane
do warunków.

Jednostka zasilania
Wytrzyma∏a jednostka zasilania jest
przeznaczona do pracy w trudnych
warunkach. Zespó∏ nap´dowy 
i ko∏a samonastawne os∏ania 
10-milimetrowe obrze˝e. Uk∏ady 
elektroniczne chronione sà natomi-
ast za pomocà stalowych pokryw 
i drzwiczek. Optymalnie rozmieszc-
zone podzespo∏y zapewniajà szybki 
i ∏atwy dost´p w celach serwisowych.

Stanowisko operatora i elementy
sterujàce
Mi´kka i w pe∏ni amortyzowana
pod∏oga zmniejsza zm´czenie 
operatora.
Szerokie przejÊcie z zaokràglonymi
powierzchniami zapewnia wygodne
przechodzenie nawet z kartonami 
w r´kach. Wyprofilowane, mi´kkie
oparcie umo˝liwia operatorowi
utrzymywanie centralnej pozycji 
w wózku. Liczne schowki
umo˝liwiajà przechowywanie
narz´dzi i przedmiotów osobistych.
Wszystkimi funkcjami wózka opera-
tor steruje za pomocà
nagradzanego uchwytu sterujàcego
X10, który umo˝liwia równoczesnà
obs∏ug´ wszystkich funkcji jednà
r´kà. Elektroniczny uk∏ad 
kierowniczy, zapewniajàcy
dok∏adne i przewidywalne
prowadzenie, jest cz´Êcià
wyposa˝enia standardowego.
Du˝y wyÊwietlacz informacyjny
pokazuje operatorowi stan
na∏adowania akumulatorów, 
informacje o trybie pracy oraz
komunikaty serwisowe.

Wszechstronny system sterowa-
nia Access 1 2 3®

Technologia Access 1 2 3 firmy
Crown zapewnia optymalne osiàgi 
i sterowanie, dzi´ki interfejsowi 
komunikacyjnemu dla operatorów 
i techników serwisowych, inteligent-
nej koordynacji uk∏adów wózka
oraz uproszczeniu serwisowania 
z zaawansowanymi funkcjami 
diagnostycznymi.
WyÊwietlacz obejmuje w pe∏ni
funkcjonalne, pok∏adowe narz´dzie
serwisowe, pozwalajàce technikom
serwisowym na przeglàdanie
danych wejÊciowych i wyjÊciowych
podczas pracy wózka. Diagnostyka
nie wymaga laptopa ani
zewn´trznego narz´dzia 
serwisowego.
Przy u˝yciu wyÊwietlacza mo˝na
równie˝ dostosowaç osiàgi wózka
do specyfiki pracy lub potrzeb kon-
kretnego operatora. 

Uk∏ad hamulcowy e-GEN™
Moc silnika jezdnego o du˝ym
momencie obrotowym wykorzysty-
wana jest do zatrzymywania wózka
oraz utrzymywania go w bezruchu
a˝ do momentu rozpocz´cia jazdy
przez operatora – nawet na 
nachylonych powierzchniach.
System ten eliminuje koniecznoÊç
regulacji i ogranicza liczb´ zu˝ywal-
nych elementów, zapewniajàc
bezobs∏ugowà eksploatacj´ przez
ca∏y okres u˝ytkowania wózka.
Automatyczny hamulec postojowy
w∏àcza si´ po zatrzymaniu wózka 
i opuszczeniu go przez operatora
lub po od∏àczeniu zasilania.

Akcesoria Work AssistTM

Gama akcesoriów Work Assist
u∏atwia wykonywanie ró˝norodnych
prac zwiàzanych z komple-
towaniem zamówieƒ i
zarzàdzaniem nimi. 
Te wytrzyma∏e narz´dzia mo˝na
∏atwo ∏àczyç i umieszczaç w miejs-
cach najlepiej pasujàcych do zada-
nia i odpowiadajàcych u˝ytkown-
ikowi. Dzi´ki uniwersalnemu
zaciskowi i p∏ycie przejÊciowej
klient mo˝e równie˝ dodawaç
w∏asne akcesoria. 

Przepisy bezpieczeƒstwa
Urzàdzenie spe∏nia wymagania
europejskich norm bezpieczeƒstwa.
Podane wartoÊci wymiarów i para-
metrów u˝ytkowych mogà si´
ró˝niç ze wzgl´du na tolerancje
produkcyjne.
Parametry u˝ytkowe podano dla
przeci´tnej wielkoÊci pojazdu i
zale˝à one od masy, stanu pojazdu,
jego wyposa˝enia oraz warunków
w miejscu pracy. Produkty i 
specyfikacje firmy Crown podlegajà 
zmianom bez powiadomienia.

Seria TC 3000 Dane techniczne


