Evet,

KRONE treylerler ile ilgileniyorum!

Lütfen daha fazla bilgi gönderin.

Profi Liner

Mega Liner

Coil Liner

Light Liner

Cool Liner

Dry Liner

Box Liner

Carrier System

Load Carrier

ﬁirket:

Faks

Ad›, Soyad›:
Adres:
‹l / Posta Kodu:
Telefon:
Faks:
e-posta:

Krone, teknik özelliklerde önceden bildirmeksizin de¤iﬂiklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Broﬂürde bulunan baz› resimler, standart araçta bulunmayan opsiyonel ekipmanlar içerebilir.

>>> (0212) 286 54 91

Özel görüﬂme talep ediyorum.
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Dry Liner
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Load Carrier

Krone Dan›ﬂma Hatt›: (0212) 335 04 14

Do¤uﬂ Otomotiv Servis ve Tic. A.ﬁ.
Do¤uﬂ Grubu Binalar›, Büyükdere Cad.
No: 65 Maslak 34398 ‹stanbul
Telefon: (0212) 335 36 36 (pbx)
www.krone.com.tr
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Coil Liner: Rulo sac taﬂ›mac›l›¤›nda,
sa¤laml›¤›n ve güvenin di¤er ad›.
KRONE, rulo sac taﬂ›mac›l›¤›nda son derece deneyimlidir.
Rulo sac taﬂ›mac›l›¤› için özel havuzlu ilk treyler olan Coil Liner,
KRONE taraf›ndan, 1973 y›l›nda üretilmiﬂtir.
Coil Liner, o günden bugüne sürekli olarak geliﬂtirilmektedir.

Güvenlik ve sa¤laml›k: KRONE Coil Liner'› anlatan
iki özellik. Coil Liner, özel olarak güçlendirilmiﬂ
ﬂasisi sayesinde, en a¤›r yüklerde dahi kolayl›kla
çal›ﬂman›z› sa¤lar. Coil Liner son derece
dayan›kl›d›r. Özel KTL kataforez kaplama iﬂlemi ve
istenilen renklerde toz boyama sayesinde,
paslanmaya karﬂ› garanti alt›na al›nm›ﬂt›r.

Coil Liner, tüm donan›mlar› ile, mükemmel bir
treylerdir. Akslardan ve süspansiyonlardan,
Edscha kayar tavan ve arka tampon lambalar›na
kadar olan tüm ekipmanlar, kolayl›kla de¤iﬂtirilebilir.
Coil Liner ayr›ca, profesyonel rulo taﬂ›mac›l›¤›na
yönelik esnek, verimli ve yenilikçi detaylarla
donat›lm›ﬂt›r.

 Ön bölümde bulunan takviyeli,
kal›n kesitli ﬂasi dizayn›, ön
duvardaki çift forklift korumas›
ve koruyucu lamine ahﬂap
kaplama levhas› ile,
yüklemelerde maksimum
sa¤laml›k ve dayan›kl›l›k
sa¤lar.

 Alt koruma ve tampon birbirinden
ba¤›ms›z oldu¤undan, her bir parça
h›zl›, pratik bir ﬂekilde ve düﬂük bir
maliyetle de¤iﬂtirilebilir.
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 Pratik ve geniﬂ basamakl› merdiven
ile güvenli iniﬂ-ç›k›ﬂ sa¤lan›r.
‹niﬂte basamaklar kolayl›kla görülebilir.

 Kolay sökülebilen jant kilidi ve
ulaﬂ›labilir konumu ile stepne kolayca
ç›kar›labilir.

 Tüm kontrol valfleri aks grubunun
arkas›nda merkezi olarak
konumland›r›lm›ﬂt›r. Yükseklik ayar› ara
ba¤lant›lar› opsiyonel olarak
sunulmaktad›r.

 KRONE'nin tüm tedarikçileri, dünyan›n en
ünlü ve kaliteli markalar›d›r. Tüm yedek
parçalar› ve servis hizmeti, dünyan›n her
yerinde kolayl›kla bulunabilir. Yürüyen
aksam ve ﬂasi, mükemmel bir uyum
içindedir. Araç stabilizasyon sistemi
standart olarak sunulmaktad›r.

 Elektrik ve hava ba¤lant›
soketleri, basit tasar›ml›
güçlü bir levha ile
desteklenmiﬂtir. Tüm kablo
ve hava hortumlar› baﬂar›l›
bir ﬂekilde korunur.
Opsiyonel olarak, yükseklik
ayar sistemi sunulmaktad›r.

 Yan korumalar kasaya stabil bir ﬂekilde
ba¤lanm›ﬂt›r; özel beyaz toz boya ile yol
güvenli¤i sa¤lanm›ﬂt›r.
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Coil Liner... Detaylarla gelen mükemmellik!
KRONE Coil Liner'›n pratik detaylar›, kullan›mda büyük kolayl›k sa¤lar.
Özel avantajlar›yla, zamandan, paradan tasarruf ve maksimum
güvenlik sa¤lar.

 Ön duvardaki gerdirme kolu,
brandalar›n ön taraftan çabuk ve
kolayca aç›l›p kapanmas›n›
sa¤lar.

 Sa¤lam perde gergileri arka bölümde
yerleﬂtirilmiﬂtir. Brandan›n mükemmel bir
ﬂekilde gerilmesini sa¤lar.
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 Coil Liner'›n zemininde bulunan rulo
havuzu kapaklar›na kolayca eriﬂilebilir.
Rulo havuzu kapaklar›, sa¤lam
tasar›m› ve güçlendirilmiﬂ özel zemini
sayesinde, forkliftlerin a¤›rl›¤›na
kolayca dayan›r.

 Çapraz yaylar› ve çelik ba¤lant›s›
olan dayan›kl› kayar tavan, standart
olarak sunulur. Bu tavan, rulo
yüklemesi söz konusu oldu¤unda
hayati önem taﬂ›r.

 Ödüllü yük sabitleme yan raylar›;
rulonun, do¤rudan, çaprazdan ve
tabandan olmak üzere her yönden
güvence alt›na al›nmas›n› sa¤lar.

 Uluslararas› yük güvenli¤i sistemine
uygun, 100 mm'de bir konumlanm›ﬂ, ödül
alm›ﬂ, tasar›ml› yük sabitleme noktalar›na
ek olarak, on çift de “a¤›r yük güvenlik
halkas›” yerleﬂtirilmiﬂtir. Bu halkalar özel
bir kapa¤›n alt›nda gizlenebilir.

Arka kap›lar›n, brandalar›n, tavan›n ve rulo havuzu
kapaklar›n›n sürekli aç›l›p kapat›lmas› gibi ola¤an,
gündelik iﬂler, tam KRONE Coil Liner'a göre!
Coil Liner, 7.23 veya 8.84 metre rulo havuzuyla üretilir.
Güçlü ﬂasinin, yükün sert indirilmesi ihtimaline karﬂ›,
çok say›da deste¤i vard›r. Profesyonel Edscha kayar
tavan, alaﬂ›ml› çapraz yaylar ve çelik ba¤lant›larla

güçlendirilmiﬂtir. On çift “a¤›r yük güvenlik halkas›” ve
ç›kar›labilir dikmeler, her türlü yükün güvenli¤ini
mükemmel ﬂekilde sa¤lar. Coil Liner ayr›ca, ödül alm›ﬂ
yük sabitleme raylar› ve forklift dostu rulo havuzu
kapaklar› sayesinde, farkl› yüklemeler için de
uyumludur. Coil Liner yükün tipine ald›r›ﬂ etmez.
T›pk› KRONE'nin tüm di¤er treylerleri gibi.

 Dayan›kl› üç parçal› çelik ön duvar,
ﬂasiye monte edilmiﬂtir. Tavan
yüksekli¤i, 2.575 mm ile 2.700 mm
aras›nda, manuel olarak
ayarlanabilir.

 Entegre kilit mekanizmas›, rot
çubuklar› ve kap› kollar› (opsiyonel
çiftli kilitleme çubuklar› mevcuttur)
tasar›m› sayesinde, arka kap› yüzeyi
düz bir zemindir. Kilit mekanizmas›,
kap› tutamaklar› ve ba¤lant› çubuklar›,
d›ﬂ etkenlere karﬂ› korunmuﬂtur.
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Daha fazlas› m›?.. Opsiyonel ekipmanlar!

Teknik veriler Coil Liner
‹ç Uzunluk: 13.620 mm

Ödüllü yük sabitleme raylar›, disk frenler ve elektronik fren
sistemi, Coil Liner'da standart donan›m olarak sunulmaktad›r.
KRONE, tüm bu ayr›cal›klar›n yan› s›ra, geniﬂ bir seçenek
yelpazesi de sunar.

Teknik aç›klamalar:

 Optimum yük yükleme güvenli¤i: Ödül
kazanan, 21 ba¤lant› noktal› KRONE
çoklu yükleme bar›, yükü treyler
boyunca istenilen noktaya yerleﬂtirme
olana¤› sunar (opsiyonel).

 Rulo havuzu içindeki ç›kar›labilir
dikmeler, yükün sabit tutulmas›na
yard›m eder. ‹ki adet ç›kar›labilir
dikme (80x80 mm) standartt›r.

 Ç›kar›labilir dikmeler,
kullan›lmad›klar› zamanlarda
rahatl›kla ﬂasinin yan taraf›ndaki
özel bölmelere yerleﬂtirilebilir.

• Uluslararas› yük güvenli¤i sistemine uygun yük sabitleme raylar›;
yan sal›ncak boyunca konumland›r›lm›ﬂ, on çift a¤›r yük halkas›
(kapaklar› dahil).
• 7.236 mm uzunlu¤unda rulo havuzu (beﬂ çift dikme yuvas› ve iki
rulo sabitleme deste¤i dahil); havuz kapa¤› (çelik / düz plaka)
üzerinde forklift kullanabilme imkân›.
• 2x12 ton kapasiteli mekanik ayaklar.
• Düﬂük bak›m maliyeti sa¤layan dingil sistemleri, 430 mm çap›nda
disk fren.
• 6 adet, 385/65/R 22,5 ebatl› lastikler.
• Özel sepet tasar›ml› stepne yuvas›.
• EC normlar›nda fren sistemi; düﬂük bak›m maliyeti sa¤layan
otomatik fren c›rc›rlar›, yayl› park frenleri; EBS sistemi 2S/2M,
RSS (araç stabilizasyon sistemi) ve ayr› diagnoz soketi.
• DIN ISO 1185 (NATO) normlar›nda 7 pin soketli 24 volt gücünde
elektrik sistemi; çift fonksiyonlu arka stop lambalar›, manevra ve
sis lambalar›, arka tamponda 2 adet araç geniﬂli¤ini gösteren
plastik kollu lambalar ve yanlarda “Led” dizayn reflektörlü
lambalar.
• 30 mm kal›nl›¤›nda, fenol kapl› kontrplak, tamamen su geçirmez
ve izolasyonlu kesme yüzey. DIN 283'e göre dayan›kl›l›k testi
yap›lm›ﬂ, 7.000 kg'dan fazla forklift aks yüküne dayan›kl› zemin.
• Edscha kayar tavan, kayar perdeli ve kayar orta direkleri
taﬂ›yabilen çift tarafl› rayl› alüminyum alaﬂ›ml› d›ﬂ çat› kiriﬂleri
KRONE, teknik özelliklerde önceden bildirmeksizin
de¤iﬂiklik yapma hakk›n› sakl› tutar.

113 mm kal›nl›¤›nda olup, çat›n›n öne ve arkaya kayarak
aç›lmas›n› sa¤lar.
• Çelik ön duvar ﬂasiye vidal›, köﬂe direklerine sabitlenmiﬂ ve yüke
dayan›kl›d›r.
• Arkada konteyner tipi kap›lar çift kilitli olup, kilit mekanizmalar› içe
gizlidir. Kap› kiriﬂi hareketli olup, kap›lar aç›ld›¤›nda, istek
do¤rultusunda, çat› raylar›nda römorkun önüne do¤ru kayarak
yükleme kolayl›¤› sa¤lar.
• Yanlarda 3 çift özel kayar yan dikmeler, 6 adet ayr› noktada
kilitlenme olana¤› sa¤lar (iç geniﬂlik 2.480 mm).
• Arka tamponda iki adet çelik konstrüksiyon rampa yanaﬂma
takozlar› ve römork geniﬂli¤inde delta kesitli lastik takozlar vard›r;
(opsiyon olarak rulo tipi rampa yanaﬂma takozlar› da
tak›labilmektedir).
• Özel kayar branda, dikey takviyeler ile güçlendirilmiﬂ olup, çelik
makaral› sistemler sayesinde çat› ray›nda çal›ﬂ›r ve paslanmaz
çelik branda gerdirme tokalar›yla yan ﬂasiye istenilen ölçüde
ayarlanarak sabitlenir. Çat› brandas› beyaz renktedir.
• Ana gövdenin çelik konstrüksiyon bölümleri (ana ﬂasi, yan
korumalar, yan dikmeler, arka tampon vb.) çelik bilye ile kumlama
iﬂleminden sonra, kataforez kaplama havuzuna dald›r›l›p, daha
sonra toz boya kaplama ünitesinde boyan›r.
Bu aksamlar d›ﬂ›ndaki di¤er aksesuarlar, siyah veya metalik
galvaniz iﬂlemine tabi tutulmaktad›r.

Rulo havuzunun konumu (7.2 m standart)
4.035 mm

1.764 mm

1.809 mm

1.809 mm

1.764 mm

Teknik veriler:
45 mm

 Darbelere karﬂ› üstün ve dayan›kl›
malzemeden üretilmiﬂ, geniﬂ iç
hacme sahip alet kutular›, sa¤lam
ba¤lant› elemanlar› ile kasaya
sabitlenmiﬂtir.

 ﬁasinin alt k›sm›nda, dingillerin önünde,
farkl› boyutlarda paletlerin muhafazas›
için özel palet kutular› bulunmaktad›r
(opsiyonel). Bu kutular, yan koruma
güvenlik standartlar›na uyumludur.

 Ç›kar›labilir dikmeler, ﬂasinin alt
k›sm›na sabitlenmiﬂ muhafaza
kutusunun içinde, güvenli bir ﬂekilde
muhafaza edilir.

King pin kapasitesi:
Aks kapasitesi:
Brüt araç a¤›rl›¤›:
Dingil dizayn yükü:
Dingil a¤›rl›¤›:
Teknik araç yüksekli¤i:
K.pin ﬂasi kal›nl›¤›:
5. teker yüksekli¤i:
5. teker yüksekli¤i (yüksüz):
‹ç uzunluk:
‹ç geniﬂlik (yan dikmelerden):
Yan giriﬂ yüksekli¤i:
Ön dikme köﬂe dönüﬂ mesafesi:

12.000 kg
27.000 kg
39.000 kg
yaklaﬂ›k 7.200 kg
yaklaﬂ›k 31.800 kg
1.310 mm
152 mm
1.135 mm
1.150 mm
13.620 mm
2.480 mm
2.600 mm
2.040 mm

7.236 mm rulo yuva uzunlu¤u
13.614 mm (ön panelden arka plakaya kadar)

3.990 mm

Rulo havuzunun konumu (8.8 m opsiyonel)
4.035 mm

2.189 mm

2.188 mm

2.188 mm

2.189 mm

45 mm

3.990 mm

8.844 mm rulo yuva uzunlu¤u
13.614 mm (ön panelden arka plakaya kadar)

Ölçüler ve a¤›rl›klar, standart modeller için geçerlidir.
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