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Lütfen daha fazla bilgi gönderin. 

Özel görüflme talep ediyorum. 

Evet, KRONE treylerler ile ilgileniyorum! 
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KRONE Dry Liner...
Yükünüzü tüm d›fl ortam etkilerinden koruyun!

� Alt koruma ve tampon ba¤›ms›zd›r.
Her bir parça düflük bir maliyetle,
kolayca de¤ifltirilebilir.

� Genifl basamakl› uzat›labilir 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›kart›labilir.

Yükünüzün güvenli ve sa¤lam bir flekilde tafl›nmas› için ideal bir

treyler! Yeni gelifltirilen ileri teknoloji tasar›m› sayesinde, çok daha

dayan›kl› ve pratik gövdesinde yükleriniz en iyi flekilde korunur.

Pratik özellikleri sayesinde, rakiplerinden çok daha ekonomiktir.
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Treyler gövdeleri, zorlu koflullarla bafla ç›kabilmek
zorundad›r. KRONE Dry Liner, ileri teknoloji tasar›m›
ve flaside bulunan çapraz kasa güçlendirmesi
sayesinde, son derece dayan›kl› ve ayn› zamanda
ekonomiktir.
Yeni Dry Liner, “Ekstra Kuru”dur.  Arka bölümde
bulunan lastik takozlar› sayesinde, yanaflma

esnas›ndaki darbelerle bafla ç›kabilir.

Özel KTL kataforez kaplama ve istenilen renklerde toz
boyama sayesinde, araç paslanmaya karfl› garanti
alt›na al›nm›flt›r. Dry Liner’da, kullan›m çeflitlili¤i
sa¤layan tüm opsiyonlar mevcuttur.  fiasideki standart
parçalar, kolayl›kla tamir edilebilir veya de¤ifltirilebilir.
Tüm servis ifllemleri düflük maliyetlidir. 
Dry Liner, s›n›f›ndaki treylerler aras›nda gerçek bir
profesyoneldir. 

� Tüm kontrol valfleri ve ar›za teflhis
soketi, aks düzene¤inin arkas›nda
muhafaza edilmifltir (ECAS opsiyonel
olarak mevcuttur). Yola ç›kma
haz›rl›¤›nda; ihtiyaç duyuldu¤unda
kullan›ma haz›r tekerlek takozlar›.

� KRONE'nin dingil, fren aksam› vb. tüm
tedarikçileri dünyan›n en iyi tan›nan ve
kaliteli markalar›d›r. Tüm yedek parçalar›
ve servis hizmetine, dünyan›n her yerinde
kolayl›kla ulafl›labilir. Yürüyen aksam› ve
flasisi mükemmeldir. Araç stabilizasyon
sistemi standartt›r.

� Yan korumalar, kasaya stabil bir
flekilde ba¤lanm›flt›r. Özel, beyaz toz
boya ile yol güvenli¤i sa¤lanm›flt›r.
Mentefleli tasar›m, ekstra aksesuar
eklenmesi için katlanm›flt›r.
Aksesuarlara kolay ulafl›m sa¤lar. 

� Ön taraf› yükseltilmifl flasi 
ve kontrplak kaplama ile 
ön duvar›n içinde çift darbe
korumas› bulunur. Daha
dayan›kl›s› henüz üretilmedi! 

� ‹ki ayr› bölümden oluflan
elektrik ve hava hatt›
ba¤lant›lar›n› destekleyen
özel tasar›ml› ba¤lant› kutusu,
kablolar› d›fl etkenlerden
korur. Yükseklik ayarl›
ba¤lant› levhas›, opsiyonel
olarak temin edilebilir.



Dry Liner: Nakliye sektörü için do¤ru seçim! 
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�  Sa¤lam ve bak›m› kolay: Dry Liner'›n
ön duvar›n›n içinde kontrplak
kullan›lm›flt›r.

�  Yan duvarlarda ekstra yükseltilmifl
forklift korumalar›, yükleme s›ras›nda
forkliftin verebilece¤i zarara karfl›
duvarlar› korur. KRONE'de kullan›lan
pratik zeki çözümlere iyi bir örnektir.

�  Güvenli yükleme: Kontrplak dizayn,
yükleme güvenli¤i için yükleme
hatt›yla donat›lm›flt›r.

�  Gövdenin gücü, özel konstrüksiyon
çelik iskeletinden gelir. Standart
tasar›mda ön ve yan duvarlar; son
derece güçlü, galvanize edilmifl çelik
panellerle desteklenmifltir.

�  KRONE, istenildi¤i taktirde Dry Liner'›,
d›fl yüzeyinde tamam›yla düz bir sat›h
sa¤layarak, kontrplak ön ve yan
duvarlarla donatabilir. 

Dry Liner, bir treylerde aran›lan tüm esnekli¤i sunar. Çok farkl› nakliye

taleplerini karfl›layabilir. Dry Liner'›n çok çeflitli türleri bulunur.

Tüm çeflitler, KRONE'nin bilinen pratik detaylar› ile donat›lm›flt›r.

Yükünüzü sevkederken rüzgâra, hava flartlar›na ve
h›rs›zl›¤a karfl› özel bir koruma m› istiyorsunuz?
Öyleyse, Dry Liner arad›¤›n›z treylerdir. Yanlar› sert
metal panellerden yap›lm›flt›r. Aerodinamik
tasar›m›yla yak›t tüketimini azaltan aç›l› ön duvar,
önemli oranda ekonomi sa¤lar.

Dry Liner'›n ayr›ca kontrplak veya alüminyum-ahflap
duvarl› modelleri de mevcuttur. Dry Liner, standart
delikli çelik paneller yerine düzgün sat›hl› duvarla,
yükleme hatt›, kontrplak veya çift kat bölmeli olarak
da piyasaya sunulur. 
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�  Dry Liner'›n standart treyler gövdesi, delikli
panellerle donat›lm›flt›r. 
Gerekirse iç duvarlarda farkl› kaplamalar
kullan›labilir. 

�  Özel kablo ba¤lant› kutusu
sayesinde, sert virajlarda ve
manevralarda kablo
ba¤lant›lar› kar›flmaz. 

�  Arka kap› yüzeyi ile ayn›
seviyedeki kilitleme demirleri
ve kollar (dörtlü kilit sistemi bu
modelde opsiyon olarak
sunulmaktad›r), d›fl etkenlere
karfl› koruma sa¤lar.
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Teknik veriler Dry Liner

Aks›n önünde, çeflitli boyutlarda palet kutular›
yerlefltirmek için yer vard›r. Bunlar, yan çarpma
korumas› için gerekli olan k›staslara uyar. 
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Teknik  veriler: STG tipi STP tipi

King pin kapasitesi: 12.000 kg 12.000 kg

Azami aks kapasitesi: 27.000 kg 27.000 kg

Teknik brüt treyler a¤›rl›¤›: 39.000 kg 39.000 kg

Bofl treyler a¤›rl›¤›: 7.980 kg 7.690 kg

Standart aks yükü: yaklafl›k  31.020 kg yaklafl›k  31.310 kg

Aks aral›klar›: 1.310 mm 1.310 mm

fiasi boyun yüksekli¤i: 100 mm 100 mm

Beflinci tekerlek yüksekli¤i: 1.150 mm 1.150 mm

‹ç uzunluk: 13.620 mm 13.620 mm

‹ç genifllik: 2.480 mm 2.480 mm

‹ç yükseklik (‹ngiltere modeli tavan paneli): 2.725 mm 2.725 mm

Köfle boyutu: 2.040 mm 2.040 mm

• 2x12 ton tafl›ma kapasiteli mekanik ayaklar.

• Düflük bak›m maliyeti sa¤layan dingil sistemleri, 
430 mm çap›nda diskli frenli.

• Ön dingil kald›rma ve indirme valfi, 1 adet (260 mm kald›rma
kapasitesi).

• 6 adet, 385/65 R 22.5 ebatl› lastikler.

• Sepet tipi özel tasar›m stepne tafl›y›c›. 

• 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, araç geniflli¤ini gösteren plastik
kollu 2 adet lamba ve yanlarda “Led” dizayn reflektörlü lambalar. 

• 30 mm kal›nl›¤›nda, fenol ile kapl› kontrplak; tamamen su
geçirmez ve izolasyonlu yüzey; DIN 283'e göre dayan›kl›l›k testi
yap›lm›fl, 7.000 kg'dan fazla forklift aks yüküne dayan›kl› zemin. 

• Birbiri içine geçme profil sistemli, 2.725 mm iç yüksekli¤e sahip,
kapal› kasa dizayn üst yap› sistemi. 

• D›fl yüzeyi düz çelik profil ve galvaniz kapl›, anahtar panelli yan
duvarlar; delikli sac konstrüksiyon ile kapl› iç yüzey. 

• 350 mm yükseklikte, tabandan yan duvara yükselen forklift
korumalar›; tabandan yan duvara yükselen forklift korumalar› 

• fiasiye vidal›, köfle direklerine sabitlenmifl ve bask›ya dirençli
çelik ön duvar.

• Arka bölümde, çift kilitli ve kilit mekanizmalar› gizli olan,
çelik konstrüksiyon konteyner tipi kap›lar. 

• Ana gövdenin çelik konstrüksiyon bölümleri (ana flasi, yan
korumalar, yan dikmeler, arka tampon vs.) gibi bölümler çelik
bilyeli kumlama sisteminden sonra, KTL 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.

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

Krone, teknik özelliklerde önceden bildirmeksizin de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. 
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Daha fazlas›na m› ihtiyac›n›z var?..
Opsiyonel ekipmanlar!

�  Arka girifl: KRONE, dilerseniz,
Dry Liner'›n›z› standart konteyner
kap›lar› yerine, yerden kazand›ran
panjur tipi kap› ile teslim edebilir.

�  Son derece güvenli yükleme:
Dry Liner'›n, yan duvardaki
delikli panelleri için kilitleme
çubuklar› da bulunur. 

�  Dry Liner için kontrplak ve kaymaz
zemin gibi farkl› iç kaplamalar
mevcuttur.

�  Son derece mükemmel entegre
edilmifl çift kat bölme için raylar, 
yan duvardaki delikli panellere
ba¤lant› yerleri görünmeden uyar.

�  Giysileri as›l› halde mi sevk etmek
istiyorsunuz? Sorun de¤il... Dry Liner'da
delikli paneller standartt›r ve KRONE,
talebinize göre en uygun elbise ray›n›
size temin eder.

Dry Liner'›n›za eklemek istedi¤iniz baflka detaylar m› var? Örne¤in özel

yal›t›ml› tavan, GRP panelli ya da kontrplaktan yap›lm›fl tavan veya tamamen

farkl› bir opsiyon... Sizin için, farkl› kullan›m ihtiyaçlar›n› tam olarak

karfl›layan, özel bir Dry Liner yaratabiliriz.

13.620 mm iç uzunluk

� Özel esnek malzemeden yap›lm›fl
büyük alet kutusu, güvenli bir
flekilde monte edilmifltir.

Teknik aç›klamalar:


