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de beste prestaties te reali-
seren. De hellingstopfunctie
houdt een op een helling
staande truck automatisch in
stilstand tot de bestuurder
voor- of achteruitrijden
inschakelt. De informatiedis-
play omvat systeemcontrole-
lampjes, bedieningswaar-
schuwingen, programmeer-
bare prestatie-instellingen en
systeemdiagnose.

Ontworpen voor
prestaties.

De TC 3000 Serie is
uitgerust met Crowns
exclusieve Access 
1 2 3® uitgebreide 
systeembesturing en 
e-GEN® remsysteem, die
veilige prestaties, productivi-
teit en productwaarde op
lange termijn bevorderen.

Het robuuste en betrouwba-
re ontwerp van de TC 3000
Serie is geïnspireerd op 
concrete toepassingseisen.
Afzonderlijke componenten
en volledige heftrucksyste-
men zijn zoals alle producten
van Crown uitvoerig en
nauwkeurig getest zowel in
het laboratorium als in het
magazijn.

.

Crowns exclusieve
Access 1 2 3 uitgebrei-
de systeembesturing
biedt vlotte en veilige moni-
toring tijdens de bediening
en geavanceerde diagnose.
Het systeem analyseert con-
tinu factoren die de presta-
ties en de veiligheid beïn-
vloeden, zoals bestuurders-
positie, rijsnelheid en stuur-
hoek, en reageert op veran-
derlijke condities om steeds

Als uw materiaalstroom afhankelijk is van een trekker, is de betrouw-

bare en duurzame TC 3000 Serie de beste keuze. Het ontwerp van

deze truck is compleet afgestemd op constante prestaties.
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Schema met klimvermogen van de TC 3000

De TC 3000 heeft een
elektronisch stuursys-
teem voor moeiteloze
en voorspelbare bestu-
ring. De bekroonde X10®

bedieningshendel brengt alle
truckfuncties binnen bereik
voor vingertipbediening
zodat het bovenlichaam
minimaal wordt belast. De
verende vloerplaat met lage
instaphoogte vermindert tril-
lingen en schokken op vloer-
naden en ruwe ondergrond.

- Het voorbeeld toont dat de TC 3000 op een helling van 4%
en met een last van 1 ton    een trekkracht van 1250 N     uit-
oefent en een rijsnelheid van 6,8 km/u bereikt.

- De maximale constante trekkracht is 800 N.

- Aanhangers met een remsysteem zijn aanbevolen voor hellin-
gen van meer dan 4%.

Het intelligente e-GEN®

remsysteem gebruikt het
krachtige koppel van de wis-
selstroommotor voor constan-
te, betrouwbare en duurzame
prestaties. Dit vrijwel onder-
houds- en wrijvingsvrije rem-
systeem hoeft niet te worden
afgesteld en beperkt het aantal
onderdelen, koppelingen en
andere slijtagepunten. De
automatische parkeerrem
wordt ingeschakeld wanneer
de truck stilstaat.
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Het uitgebreide aanbod van Work Assist™ accessoires

bevordert de buitengewone prestatie- en productiviteits-

voordelen van de TC 3000 Serie. 

Crown heeft na analyse van alle taken bij transport en

orderverzamelen Work Assist accessoires ontworpen die

bij iedere toepassing kunnen worden aangepast voor meer

gebruiksgemak, comfort, veiligheid en productiviteit.
Extra opbergruimte rugzijde

Voorbumper

Verstelbare steunstoel

Hitch Position Control™

Met Crowns Work Assist™ accessoires
kunt u het perfecte mobiele werkstation
voor uw eigen toepassing creëren.

Frame met
klein klembord,
scanpistoolhou-
der en verstel-
bare arm voor
WMS-monitor
achterop

Frame met groot
transparant klembord
en scanpistoolhouder
voorop

Het is bewezen dat de producti-
viteit en nauwkeurigheid sterk
toenemen wanneer gereedschap
en materiaal zijn toegerust op
elke voorkomende taak.

Alleen de TC 3000 Serie biedt met de
innoverende en eenvoudig toepasbare
Work Assist accessoires de ideale
oplossing voor elke werkomgeving.
Door het universele bevestigingssys-
teem kunnen opbergvakken, klembor-
den, een vuilniszakhouder of een drank-
houder eenvoudig worden aangebracht
en gecombineerd. U kunt ook lastrek-
ken (voor- en achteraan), een rekfolie-
houder, scanpistoolhouders en gege-
vensmonitoren toevoegen.
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1.1 Fabrikant Crown Equipment Corporation

1.2 Type TC 3000-3.0

1.3 Aandrijving elektrisch

1.4 Bediening staand

1.5 Hefvermogen Q kg 3000

1.7 Nominale trekkracht F N 800

1.9 Wielbasis y mm 1030 1150

G
ew

ic
ht 2.1 Gewicht zonder batterij kg 590 630

2.2 Asbelasting onbelast, voor / achter kg 595 / 380 690 / 440

B
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3.1 Type banden Vulkollan

3.2 Wielmaat voor mm Ø 250 x 75

3.3 Wielmaat achter mm Ø 150 x 60

3.4 Extra wielen optioneel mm Ø 60 x 82

3.5 Wielen aantal (x=aangedr.) voor/achter 1x /2

3.6 Spoorbreedte voor b10 mm centraal

3.7 Spoorbreedte achter b11 mm 563
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4.8 Stahoogte bestuurder h7 mm 130

4.9 Hoogte stuurboom h14 mm 1155

4.12 Hoogte koppeling h10 mm zie koppelingen

4.19 Totale lengte zonder koppeling l1 mm 1310 1430

4.21 Totale breedte b1 mm 810

4.32 Grondspeling midden wielbasis m2 mm 61

4.35 Draaicirkel Wa mm 1220 1340

P
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5.1 Rijsnelheid met / zonder last km/h 8,5 / 12,5 8,0 / 12,5

5.6 Max. trekkracht N 3250

5.7 Klimvermogen % zie schema

5.10 Bedrijfsrem elektrisch

M
ot

or
en

6.1 Tractiemotor bij S2 60 min. kW 4,0

6.3 Max. afm. batterijhouder lxbxh mm 210x790x784 330x790x784

6.4 Batterijspanning nominale capaciteit K5 V/Ah 24/420,465 24/560,620

6.5 Batterijgewicht kg 367,383 489,509

8.1 Type controller aandrijving transistor
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TC 3000 Serie      Trekker Specificaties 
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Automatisch

Oog

Rockinger RO 244

Pen en gaffel

Scharnierpen

Op de montageplaat zijn alle soorten kop-
pelingen verstelbaar in stappen van 45 mm
(55 mm voor Rockinger RO 244).

128/365 mm

143/365 mm

120/340 mm

115/388 mm

143/365 mm

Min./max. hoogte van koppeling

Frame voor Work Assist™ accessoires achteraan

Frame voor Work Assist™ accessoires vooraan

** Groot batterijcompartiment: 547 mm
** Totale lengte zonder koppeling 

Grijpstang op rugleuning



Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG
Philipp-Hauck-Str. 12
85622 Feldkirchen, Duitsland
Tel +49(0)89-93002-0
Fax +49(0)89-93002-133
www.crown.com

Crown verbetert zijn producten regelmatig. Specificaties kunnen
zonder aankondiging worden gewijzigd.

Crown, de beige kleur, het Momentum-symbool, X10, de X10-hen-
del, het gestyleerde X10-logo, Acces 1 2 3 ®, e-Gen, Hitch
Position Control, InfoPoint en Work Assist zijn handelsmerken van
Crown Equipment Corporation.

Copyright 2007 Crown Equipment Corporation
TC 3000 BROCH NL 08/15, 10 – M01356-004-03
Printed in Germany

 
 

Gedrukt op elementair chloorvrij papier
van hout uit duurzaam beheerde bossen.

twitter.com/crown_europe_nl

news.crown.com/nl  /feed/

Elektrisch systeem / 
batterijen
Elektrisch systeem van 24 V met
nominale batterijcapaciteiten van
420 Ah tot 620 Ah.
De batterij kan verticaal worden
verwijderd of horizontaal uitgerold
met optionele batterijrollen links,
rechts of aan beide zijden.

Standaarduitvoering
1. Onderhoudsvrije driefasenmo-

toren (wisselstroom) voor
tractie en besturing

2. e-Gen® remsysteem voor
regeneratief en wrijvingsloos
elektrisch remmen (alleen de
parkeerrem is mechanisch)

3. Elektronisch stuursysteem
met de centraal geplaatste
X10® hendel voor nauwkeuri-
ge en moeiteloze besturing

4. Met de zelfcentrerende X10®

bedieningshendel heeft de
bestuurder alle truckfuncties
binnen bereik voor vingertip-
bediening.

5. Access 1 2 3® uitgebreide
besturingssysteem van Crown

6. Het intelligente stuursysteem
vermindert de rijsnelheid in
bochten.

7. Crowns informatiedisplay
• LCD-display met 1 lijn van 8

tekens
• Batterijontladingsmeter
• Starten zonder sleutel met

PIN-code
• Opstart- en gebruiks diagnose
• 3 instelbare prestatieprofie-

len voor tractie
• Urentellers voor tractiemotor

en bedrijftstijd
• Access 1 2 3 boorddiagnose

met real-time storingsanalyse
8. CAN-bus technologie
9. Hellingstopfunctie

10. Lage instaphoogte van 
130 mm en een brede door-
stapzone

11. Verende vloerplaat met een
antislip- en antivermoeid-
heidsmat en geïntegreerde
aanwezigheidssensoren

12. Hoofdstroomonderbreker
13. Ruime opbergcompartimenten

• Groot opbergrek vooraan
• Ruime opbergcompartimen-

ten in de rugleuning
• 2 ruime opbergbakken in de

rugleuning
14. Vulkollan rijband en vorkrollen

met extra afgeronde steun-
blokken

15. Afgeronde rugleuning en
zachte beklede kniesteun

16. Batterijaansluiting DIN 160 A
17. Aandrijfeenheid voor zware

toepassingen
• Dikke staalmantel van 

10 mm
• Eenvoudig afneembare 

deksels van versterkt staal
• Batterijtoegang van boven

Optionele uitrusting
1. Extra wielen Ø 60 x 82 mm in

plaats van steunblokken
2. Grijpstang op rugleuning
3. Neerklapbare steunstoel, ver-

stelbaar
4. Hitch Position Control™ in

rugleuning
5. Desktop werkvlak (met groot

batterijcompartiment)
6. Batterij-uitrolsysteem links,

rechts of aan beide zijden
7. SBE 160 rode batterijaanslui-

ting
8. Voeding van 12 V voor elek-

tronische hulpmiddelen
9. Vrieshuisuitvoering

10. Frame voor Work Assist™
accessoires vooraan

11. Frame voor Work Assist™
accessoires achteraan

12. Work Assist™ accessoires
• Lastrek
• Rekfoliehouders
• Opbergzakken
• Drankhouder
• Vuilniszakhouder
• Scanpistoolhouder
• Klein, middelgroot en groot

klembord
• Montagebeugels voor

WMS-terminals
13. Opbergruimte rugzijde
14. Geluidssignaal bij het rijden
15. Zwaailicht
16. Rubberen bumper
17. Sleutelschakelaar
18. Toetsenbord
19. Aangepaste kleuren
20. Gereed voor InfoLink®

21. Supertrac aandrijfwiel
22. Voorbereiding voor lithium-

ionbatterij

Elektrisch
Het elektrisch systeem van 24 V
wordt geregeld door Crowns
Access 1 2 3 uitgebreide sys-
teembesturing. De feitelijk onder-
houdsvrije tractiemotor met 

wisselstroom levert uitstekende
acceleratie en besturing bij alle
snelheden. Via sensoren worden
bedieningsparameters voor sturen,
snelheid en bestuurderspositie
bewaakt en automatisch aange-
past aan de omstandigheden.

Aandrijfeenheid
De robuuste aandrijfeenheid is
ontworpen voor concrete veeleis-
ende toepassingen.
Een dikke mantel van 10 mm
beschermt de aandrijfeenheid en
zwenkwielen, terwijl alle elektroni-
ca achter deksels en deuren van
versterkt staal zit. Door de over-
zichtige opbouw zijn alle compo-
nenten snel en eenvoudig bereik-
baar voor onderhoud.

Bestuurderszone en bedie-
ningselementen
De zachte en volledig verende
vloerplaat vermindert de ver-
moeidheid van de bestuurder.
Via het brede doorstapcomparti-
ment met afgeronde vlakken kan
hij sneller en gemakkelijk overal bij,
zelfs met dozen in de hand. Het
ronde steunkussen bevordert de
centrale bestuurderspositie en
biedt een zacht contactvlak om
tegenaan te leunen. Meerdere
opbergzakken bieden plaats voor
gereedschap en persoonlijke voor-
werpen.
Alle functies van de truck worden
bestuurd met de bekroonde X10-
bedieningshendel die simultane
bediening met één hand mogelijk
maakt. Het elektronische stuursys-
teem behoort tot de standaarduit-
voering en biedt nauwkeurige en
voorspelbare besturing.
Het grote informatiedisplay toont
het batterijontladingsniveau, de
bedieningsstatus en onderhouds-
berichten voor de bestuurder. 

Access 1 2 3® uitgebreide
systeembesturing
Crowns Access 1 2 3 technologie
garandeert optimale prestaties en
besturing via een communicatie-
interface voor bestuurders en
onderhoudstechnici, intelligente
coördinatie van trucksystemen en
vereenvoudigde service met
geavanceerde diagnose.

Het display omvat een complete
tool aan boord waarmee onder-
houdstechnici ingangs- en uit-
gangsgegevens tijdens de bedie-
ning kunnen weergeven.
Een laptop of onderhoudsterminal
is daardoor overbodig.
Via het display kunnen prestatie-
parameters nauwkeurig worden
afgesteld om de truck aan te pas-
sen aan de eisen van specifieke
toepassingen of bestuurders. 

e-GEN® remsysteem
Met het hoge koppel van de
krachtige wisselstroomtractiemo-
tor wordt de truck gestopt en sta-
tionair gehouden tot de volgende
rijopdracht, zelfs op een helling.
Dit systeem sluit afstellingen en
slijtagepunten uit en garandeert
een onderhoudsvrije levensduur.
De automatische parkeerrem
wordt ingeschakeld als de truck is
gestopt en de bestuurder het plat-
form verlaat of de voeding wordt
uitgeschakeld.

Work Assist™ accessoires
Het uitgebreide gamma Work
Assist accessoires biedt voor alle
taken en administratief werk bij
orderverzamelen de geschikte
oplossing. Deze stevige hulpmid-
delen kunnen eenvoudig worden
gecombineerd en optimaal
geplaatst voor elke toepassing en
elke gebruiker. Met het universele
klem- en adapterbord kan de klant
ook eigen accessoires toevoegen.

Veiligheidsvoorschriften
Conform de Europese veiligheids-
normen. Afmetingen en prestaties
kunnen variëren afhankelijk van
fabriekstoleranties.
Prestaties zijn gegeven voor een
gemiddelde truck en kunnen wor-
den beïnvloed door gewicht, uit-
voering en omgevingsfactoren.
Crown producten en specificaties
kunnen zonder voorafgaande ken-
nisgeving gewijzigd worden.

TC 3000 Serie Technische informatie


