Evet,

KRONE treylerler ile ilgileniyorum!

KRONE Carrier System...
De¤iﬂken Kasa Sistemi!
KRONE, Swap Body'nin (De¤iﬂken Kasa Sistemi) önde gelen

Lütfen daha fazla bilgi gönderin.

üreticisidir. KRONE Swap Body sistemleri, en yüksek kalitede
iﬂçili¤e ve pratik ayr›nt›lara büyük önem veren, KRONE'nin uzman
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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.

Alman orta¤› Brüggen taraf›ndan üretilmektedir.
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 Rulmanl› çelik hizalama
kasnaklar›, platform
konumland›rma iﬂlemlerini
kolaylaﬂt›r›r.

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

 Platform ba¤lant› ve aktarma
iﬂlemlerinin güvenli bir ﬂekilde
yap›lmas›n› sa¤layan kontrol
valfleri kolay eriﬂilebilecek
ﬂekilde monte edilmiﬂtir.

 Aç›l› hizalama tünelleri,

 Tüm ba¤lant› hatlar›n›n

uzunlamas›na olan hizalama
kasnaklar›n›n çal›ﬂmas›n›
kolaylaﬂt›r›r ve platform
yükleme iﬂlemleri esnas›nda
oluﬂabilecek zorluklar› azalt›r.

birleﬂik olmas›, yükleme ve
boﬂaltman›n düzenli olmas›n›
sa¤lar, aktarma esnas›nda
hasar oluﬂmas›n› engeller.
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 Ayarlanabilir konteyner kilitleri

KRONE... Daima sa¤lam bir ﬂasi!
KRONE Profi taﬂ›y›c›, KRONE platform treyleri ile ayn›
standart özelliklere sahiptir. Baﬂka bir deyiﬂle;
ayn› yük taﬂ›ma kapasitesi ve ayn› sa¤laml›k
özelliklerini taﬂ›r.
Tüm KRONE ﬂasiler, özellikle bükülmeye karﬂ›
dayan›kl› ve güçlüdür. Sürekli yükleme - boﬂaltma
periyotlar› olan günlük a¤›r iﬂler için en do¤ru seçimdir.
Do¤al olarak bu ﬂasiler, kendi s›n›f›nda KRONE'nin

KRONE ﬂasi çok güçlüdür. Günlük yo¤un kullan›m ve h›zl› yükleme
periyotlar› gözönüne al›narak, zekice tasarlanm›ﬂt›r. Basit ve son
derece güçlü tasar›m›n yan› s›ra, kullan›m kolayl›¤› sa¤layan pek çok
montaj detay›, KRONE ﬂasileri fazlas›yla çekici hale getirir.

Mega Carrier

ve platform yüksekli¤i olan
ortadan merkezi dingilli treyler,
mega ve standart römorklar için
kullan›labilir.

modern treyler imalat›nda uygulad›¤› yüksek kalite
standartlar›na uyar. Uzun süre paslanmazl›k korumas›
sa¤layan kataforez kaplama ve toz boyama sisteminin
yan› s›ra, tümü dünyan›n en kaliteli üreticilerinden
tedarik edilen akslar, destekler, ayd›nlatma ve
süspansiyon sistemleri, kullan›c›ya büyük avantajlar
sa¤lar. Kullan›lan modüler sistemler sayesinde,
çok say›da ürün çeﬂitlili¤i elde edilir.

Multi Carrier

Profi Carrier

 C›vata ile

 Taﬂ›y›c›ya sabitlenmiﬂ çeki demiri,
de¤iﬂtirme maliyetini azalt›r.
Çeki demiri gözü sekiz yerden c›vata ile
tutturulmuﬂtur ve çok emniyetlidir.
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 Teleskopik çeki demiri, farkl›
birleﬂtirme sistemleri ve
yükseklikleri olan çekicilerle
kullan›lmak üzere tasarlanm›ﬂt›r.

 Ask›l› stepne taﬂ›y›c›s›n›n kullan›m›

 Geçmeli hizalama kasnaklar›

çok kolayd›r.

ile, ISO konteynerler için
uyumludur.
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 Güvenlik yönetmeliklerine uygun, ses
izolasyon kaplamas› bulunan, yükseklik
ayar› olan ve az bak›m gerektiren çeki
demiri ve çeki gözü mevcuttur.

 Çarpma korumas› olan çeki demirli
treyler için, palet kutusu bulunur.

 Arkada bulunan konik uzunlamas›na
rampa yanaﬂma stoperleri, e¤ik
yüzeylerde konteyner yüklemesinin
düzgün bir ﬂekilde yap›lmas›n› sa¤lar.

 Kolay kontrol: EBS ar›za teﬂhis
soketi ve elektronik ayd›nlatma
sistemi da¤›t›m kutusu.

sabitlenmiﬂ arka
ek destekler,
arkadan
yükleme ve
boﬂaltma
yaparken treyleri
destekler.
Bu, ön tarafta
çekici
ba¤lant›s›nda
oluﬂan bask›y›
azalt›r.
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KRONE çelik konteynerler...
Her zaman güvenli ve kullan›ﬂl›.
KRONE çelik konteynerler sa¤lam ve güvenlidir. Kullan›m maliyetleri
söz konusu oldu¤unda, KRONE daima avantajl›d›r. Bununla birlikte
de¤iﬂtirilebilir ve çelik gövdeler için pas oluﬂumunu önleyen özel
kataforez kaplama ve toz boyama, KRONE taraf›ndan y›llard›r
kullan›lmaktad›r.

 Çift köﬂeli montaj ba¤lant›s›,
özellikle 7,15 m uzunlu¤unda
yüklerde kullan›ld›¤› zaman
pratiktir.

 ﬁeffaf GRP tavan, yükleme ve indirme
esnas›nda daha iyi görüﬂ sa¤lar.
Pek çok konteyner tipinde seçenek
olarak sunulur.
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 H›zl› yükleme ve güçlendirilmiﬂ h›rs›zl›k
korumas› için panjur tipi kap›lar tak›lm›ﬂ
konteynerler öneririz. KRONE panjur tipi
kap›lar›n›n kullan›m›, demiryolu
iﬂletmeleri taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r.

 Çift kat montaj›, en iyi konteyner
hacmi kullan›m›na yard›mc› olur.
Delikli yan duvarlarla birlikte en üst
düzey yük güvenli¤i sa¤lar.

 Tekstil ürünleri taﬂ›n›rken panjur tipi kap›
montajl›, delikli yan duvarlar ve ask›
demiri yuvalar› öneririz. Toz koruma
perdesi ve yo¤uﬂma panosu da
eklenmelidir.

Oluklu yan duvarlar›
bulunan çelik konteyner

H›zl› sevkiyat için do¤ru seçim! Pürüzsüz sat›ha
sahip yan duvarl› KRONE çelik konteyner, düﬂük
hava direnci sayesinde yak›t tüketimini azalt›r.
Kolayl›kla logo uygulamalar› yap›labilir ve kolay
temizlenir. Sa¤lam yap› ve do¤al olarak pastan
korunmak için KTL kataforez kaplama ve toz
boyama, konteyner tasar›m›n› düﬂük bak›m maliyetli,
kârl› bir yat›r›m haline getirir.

KRONE çelik konteynerler, detay olarak sunulan
pratik çözümlerle rakiplerinden belirgin ﬂekilde
ayr›l›r. Oluklu yan duvarl› çelik konteynerler, sadece
öncesindeki ve sonras›ndaki taﬂ›ma karayoluyla
yap›laca¤› zaman; özellikle öncelikli demiryolu
taﬂ›mac›l›¤› ve üst üste taﬂ›mada oluﬂan zor ﬂartlar
için uygundur.

 ‹ste¤e ba¤l› olarak farkl› iç duvarlar
kullan›labilir. Kontrplak veya ask› demirli
kontrplak yerleﬂtirilmiﬂ delikli yan
duvarlar, gerekti¤i miktarda ve
yükseklikte mevcuttur.

Düz sat›hl›, özel geçmeli
duvarlar› bulunan çelik
konteyner
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KRONE kayar brandal› konteynerler...
Çok çeﬂitli, farkl› ve kullan›ﬂl›!
KRONE, kayar brandal› konteynerler söz konusu oldu¤unda da
mükemmel çözüm orta¤›d›r. Sunulan çok çeﬂitli ürünler sayesinde
tüm taﬂ›mac›l›k ihtiyaçlar› için en do¤ru konteyneri sa¤layabilece¤imizi
garanti ederiz!

 Zeminden kullan›m› kolaylaﬂt›rmak için

Brandal› Konteyner

korumal›d›r ve gergin bir branda
sa¤lamak için mükemmel kullan›m
kolayl›¤› sunar.

8 |

KRONE Carrier System TR

Hepsi EN 283 / 284 sertifikas›na sahiptir.
KRONE'nin üstünlü¤ünü yans›tan
yine bu ayr›nt›lard›r.
Sadece tek taraf› brandal› çelik konteyner mi
istiyorsunuz? Neden olmas›n? KRONE, sistem
kullan›mlar›na yönelik olarak sadece tek taraf›
brandal› çelik konteynerleri geliﬂtirmiﬂtir.
Brandalar hem esnek, hem de çelik kadar güçlüdür.

Duo Konteyner

Konteyner

kayarak aç›lan tavan›n gazl› amortisörle
çal›ﬂan arka kapa¤› bulunmaktad›r.
Kayarak aç›lan tavan ve branda montaj
yerleri, EN 283 intermodel taﬂ›mac›l›k
standard›na göre test edilmiﬂtir.

 Arka gerdirme mekanizmalar›

Mega Brandal›

Sabit çat›, aç›l›r çat› veya kayarak aç›lan çat›; yatay
aç›l›r veya brandal› kapaklar... Hangisine ihtiyaç
duyarsan›z duyun, toplam uzunlu¤u 7, 15, 45, 7.82;
yüksekli¤i ise 1.000 mm ve 1.320 mm aras›na
indirilmiﬂ konteyner seçenekleriyle, KRONE
brandal› konteynerler sizinle.
KRONE brandal› konteynerlerin tüm çelik aksam›
KTL kataforez kaplama iﬂlemine tabi tutulmuﬂtur ve
özel toz boyama ile kaplanm›ﬂt›r.

 Arka branda gergileri çelik
plakalarla korunmuﬂtur.

 Çat› ray›nda kayabilen dire¤in
kullan›m›n› kolaylaﬂt›ran tek koldan
kumanda sayesinde yükleme ve
indirme daha kolay yap›l›r.
(Ek direk tasar›mlar› opsiyonel
olarak mevcuttur).

 Branday› monte ederken,
yan gerdirme kancas› ç›kabilen
paneller s›k s›k sorun oluﬂturdu¤u için
KRONE, özel panelleri bulunan bu
modeli geliﬂtirmiﬂtir. Basit ve pratiktir.
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