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zeer stil tijdens rijden
goed zicht in alle richtingen
energieverbruik

Het bedrijf

TEST

De vestiging van DHL Exel Supply
Chain in Nijmegen heeft een totaaloppervlak van 28.000 m2 en telt drie
hoogbouwmagazijnen van 12 meter
hoog. Iedere hal heeft circa 10 gangpaden; in totaal komt deze vestiging
zo tot 20.000 palletlocaties. In de
hoogbouwhal waar de test wordt
uitgevoerd liggen hoofdzakelijk
farmaceutische artikelen en medische hulpmiddelen opgeslagen.

Crown TSP 6000 1.5:
opvallend stil en ruim zicht
De nieuwste combitruck range van Crown
bestaat uit drie modellen. Ingedeeld van
licht naar zwaarder hefvermogen zijn dat
achtereenvolgens de TSP 6000 (1.0/1.2 en
de 1.5 TSP en de 1.8 TS. De TSP 6000 1,5
heft maximaal 1500 kg tot een hoogte van
11,66 op een lastzwaartepunt van 600 mm.
Waar de concurrentie gebruik maakt van de
‘laddermast’, daar kiest het eigenzinnige
Crown voor een monomast. Voordeel hiervan is dat deze mastconstuctie speciaal is
gemaakt voor het zijwaarts wegzetten van
lasten. Dit vergroot de stabilteit.
Een ander voordeel van deze mast, in combinatie met de gekozen stellingen en lay-out
van DHL, is dat de combitruck aan de kopse
kant van de stelling (met T-bone sectie voor
palletoverdracht) kortere bochten kan draaien en sneller van gangpad kan wisselen,
zonder dat de mast achter de stellingconstructie blijft haken. De monomast is dan
ook het meest in het oog springende kenmerk van deze combitruckrange.

overige trucks. Bij de andere drie geteste
hoogbouwtrucks zit de bestuurder centraal
op de bok, terwijl de bestuurdersstoel van
de Crown rechts op het bordes is geplaatst
en bovendien traploos draaibaar is. Crown
noemt deze voorziening de ‘Move Control’.
De bedoeling is dat deze voorziening de
beweeglijkheid en de doorbloeding van het
lichaam van de chauffeur stimuleert en vermoeidheid voorkomt. De Move Control is
gekoppeld aan de bestuurdersstoel en is
inclusief de hendels 110 graden te draaien.
Dit verleent de bestuurder in gedraaide

MOVE CONTROL
De cabine-indeling wijkt eveneens af van de
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stand volledig open zicht naar de achterzijde
van de truck en kan hij snel en veilig rijden.
Er is niet gekozen voor een centrale bedieningsconsole met display, dit zorgt voor onbelemmerd zicht op de vork. De bediening
van de testtruck bestaat uit een joystick op
de rechterarmsteun van de bestuurdersstoel
voor alle hoofdfuncties zoals heffen, dalen
en traveseren. Op de linker armsteum zit het
stuurwiel en alle hulpfuncties.

OPSTELLING
Het display is gemonteerd op ooghoogte op
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de linker stijl. Met deze opstelling voert de
bestuurder al het werk zittend uit, terwijl hij
met de traploos draaibare stoel de meest
comfortabele zitpositie kan instellen.De
stoel kan desgewenst worden opgeklapt
zodat de chauffeur een comfortabel staplek
heeft waarbij de bedieningshandels eenvoudig op hoogte kunnen worden versteld
Deze opstelling heeft bovendien als voordeel dat er geen bedieningsconsole in de
weg zit bij het orderverzamelen. De op- en
afstap van de TSP zit op de hoek, dat is
handig als de truck nog in het gangpad staat
en de chauffeur er toch in of uit wil.

De chauffeur

AWARD

De relatief jonge Freddy Beukeboom doet
dit specialistische werk nu ruim drie jaar.
Hij kent alle gangpaden en locatieposities
door en door en rijdt na een paar keer
oefenen vloeiend van de ene naar de
andere palletlocatie. Hulp of aanwijzingen
van het meerijdende testteamlid heeft hij
daarbij niet nodig.

De TSP werd ook genomineerd voor een
Logistica Award in 2006, maar viel niet in de
prijzen. Crown heeft inmiddels een kast vol
designprijzen. In het verleden kreeg de
heftruckfabrikant al vaker een IF-Design
Award, IDEA-Award, of een Red Dot
Award.

