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Fresh Liner - vardýðýnda her zaman taze! 

Birinci sýnýf iþlem ve paranýn gerçek karþýlýðý, KRONE Fresh Liner'ý diðer-

lerinden ayrý tutar. Çarpmaya dayanýklý metal kaplama katmanlý sandviç

paneller, iyi yalýtým kapasitesi ve hasara karþý mümkün olan mükemmel

saðlamlýk ölçüsüdür. 

Alt koruma ve lamba braketleri, KRONE'da
daima ayrý olarak tasarlanýr. Bu, hasar gör-
düðünde her bir parçanýn çabuk bir þekilde
ve mümkün olan en düþük maliyetle deðiþ-
tirilebilmesi anlamýna gelir. 

Çift kat emniyet raylarý (opsiyonel),  yan
duvarla düz bir satýh oluþturur ve yükleme
geniþliðinin tam olarak kullanýlabilmesi an-
lamýna gelir. 

Tavandaki çift katlý bölme barlarýnýn yük-
sek depolama konumu, azami yükleme
yüksekliði saðlar. Bir yan çubuk (opsiyo-
nel) aracýlýðýyla barlarý kullanmak çok ko-
laydýr. 
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Teknik veriler Fresh Liner 
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Teknik açýklama:

• Destek ayaklý 2 x 12 ton mekanik indirme tertibatý 
• Disk frenli az bakým gerektiren akslar; tek valfli yükseltme ve

alçaltma havalý süspansiyon; merkezi tekerlek göbeði 
• 6 lastik, ebadý 385 / 65 R 22.5 
• Sepet tasarýmlý stepne taþýyýcý 
• EU fren sistemi; yay kurmalý park frenleri; 2S/2M EBS sistemi,

her bir aksta 2 sensör, RSS araç denge sistemi, ayrý arýza teþ-
his soketli 

• DIN ISO 1185 7 pin soket takýlabilen 24 V aydýnlatma sistemi;
içinde arka sis lambasý ve geri vites lambasý olan EC uyumlu
iki adet çok fonksiyonlu arka lambalý; lastik kollu 2 kontur lam-
basý; yan park lambalarý 

• 30 mm kalýnlýðýnda, phenolic kaplý, tamamýyla yalýtýlmýþ zemin
plakalarý, DIN 283 standardýna uyan saðlamlýk, 7.000 kg.a ka-
dar forklift aks yüküne dayanan zemin 

• alçak seviyeli yalýtýmý olan kapalý gövde; yaklaþýk 2.725 mm iç
yükseklik 

• Yan duvarlar ve ön duvar 28 mm kalýnlýðýnda sandviç paneller-
den yapýlmýþtýr 

• Tavan 30 mm kalýnlýðýnda sandviç panellerden oluþmuþtur  
• 3 taraflý iç forklift çarpma korumasý, yaklaþýk 300 mm yüksekli-

ðinde; içeriye monte edilmiþ 3 adet tavan lambasý 
• Ýki kat blok köpük doldurulmuþ çelik konteynýr kapýsý, çift kilitle-

me demiri; arkada yaklaþýk 2.470 mm yükleme geniþliði 
• Arkada Yatay Üçgen tamponlar 
• Aþýndýrýcýlý püskürtme iþleminden geçirilmiþ dövme çelik parça-

lar, KTL + Powder kaplamalý; tekerlek göbekleri dahil siyah KTL
boyalý akslar; emniyet için alt koruma ve lamba çubuklarý toz
beyaz boya kaplý; fabrika çýkýþý tekerlekler gümüþ boya cilalý;
monte edilmiþ parçalar siyah / galvanizli 

Teknik veriler: 

Aks pimi yükü 

Azami aks yükü

Standart brüt araç aðýrlýðý 

Dara aðýrlýðý 

Standart aks yükü 

Aks mesafesi 

Boyun yüksekliði 

Beþinci tekerlek yüksekliði, yüksüz 

Ýç uzunluk 

Ýç geniþlik 

Ýç yükseklik (Ýngiltere modeli tavan paneli) 

Köþe boyutu 

(boyutlar ve aðýrlýklar standart modeller için geçerlidir) 

12,000 kg

27,000 kg

39,000 kg

yaklaþýk 7.920 kg

yaklaþýk 31.080 kg

1,310 mm

130 mm

1,100 mm

13,620 mm

2,475 mm

2,725 mm

2,040 mm
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Belirtilen özelliklerde deðiþiklik yapýlabilir. 

Uzun ömürlü ve yüksek yükleme kapasite-
si olan 300 mm yüksekliðinde süpürgelik
çýkýntýlý alüminyum profilden yapýlmýþtýr ve
30 mm kalýnlýðýndaki zemin bu konteynýr-
larý fazlasýyla çekici hale getirir. 

Blok köpük doldurulmuþ çelik arka kapý çift
kaplamalýdýr ve mümkün olan en iyi arka
izolasyonu saðlar. 
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Evet, Treyler Uzmanlarý ile ilgileniyorum!

Lütfen daha fazla bilgi gönderin.

Þahsi görüþme düzenlenmesini istiyorum.

Þirket: _________________________________________________________________

Adý, Soyadý: _____________________________________________________________

Adres: _____________________________________________________________________

Ýli / posta kodu: __________________________________________________________________________

Tel.: ____________________________________________________________________________________

Faks: ___________________________________________________________________________________

E-posta: ________________________________________________________________________________Fa
ks

 n
um

ar
as

ý  
49

 (0
) 5

9 
51

/2
4 

65

Te
kn

ik
 d

eð
iþ

ik
lik

le
r y

ap
ýla

bi
lir

. B
az

ý ç
iz

im
le

r ö
ze

l t
as

ar
ým

la
r i

çe
re

bi
lir

.

Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH · Bernard-Krone-Straße 1 · 49757 Werlte/Germany · T: +49(0) 59 51/2 09-0 · F: +49(0) 59 51/24 65 · info.nfz@krone.de · www.krone.de

The Trailer Experts


