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KRONE treylerler ile ilgileniyorum!

Lütfen daha fazla bilgi gönderin.
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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.
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KRONE Load Carrier...
Mükemmel ve güvenilir römork
KRONE Load Carrier, profesyoneller taraf›ndan defalarca test edildi.
Sonuç: O mükemmel bir römork! KRONE ﬂasi ve kayar perdeli üst
yap›lar, pratik tasar›m sayesinde, uygulamada üst düzey kullan›m
kolayl›¤› sa¤lar. KRONE Load Carrier; özellikle sa¤lam, dayan›kl› gövde

Alman Treyler üreticisi Bernard KRONE, 1971
y›l›ndan beri ﬂasi, kayar perdeli komple römork ve
yar› römork üretmektedir. Basit ve pratik tasar›m
felsefesi, test edilmiﬂ ileri teknoloji ekipmanlar,
KTL kataforez kaplama ve toz boyama sayesinde
KRONE Load Carrier; güvenli, uzun ömürlü ve
ekonomik bir yat›r›md›r.

Sürücünün yolda ek yard›m gerekmeden monte ve
demonte iﬂlemlerini yapabilmesini sa¤layan ve tek
elle kontrol edilebilen özel sistemin yarat›c›s›
KRONE'dir. KRONE, yaln›zca test edilmiﬂ, seri üretim
montaj parçalar› kullan›r. Kapsaml› test prosedürleri
sayesinde, mevcut tüm parçalar hakk›nda detayl›
bilgiye sahiptir ve yaln›zca en iyileri seçer.

yap›s› ve yürüyen aksam› sayesinde yollarda son derece güvenilirdir.

 Ayarlanabilir yandan

 Arka kap› dikmeleri çelik

kilitlemeli kapak kilitleri,
çift kilitli yan direkler, gergi
c›vatal› arka kapak ile,
güvenlik ön planda
tutulmuﬂtur.

 Yan korumalar›n katlanabilme özelli¤i,

 Tavan tasar›m›na ba¤l› olarak DIN/EN

stepne taﬂ›y›c›s› ve alet kutusu gibi
parçalara eriﬂimi kolaylaﬂt›r›r.

283 sertifikasyonuna sahip, plastik
veya çelik menteﬂeli, kayarak aç›l›r
çat› sistemi mevcuttur.

2 |

KRONE Load Carrier TR

 Arka tamponda bulunan darbe
korumas› sayesinde, arka branda
gergileri darbelere karﬂ›
korunmuﬂtur.

korumalarla sa¤lamlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Arka kap›lar›n çift menteﬂe
vas›tas› ile 270°C
döndürülebilmesi sayesinde,
yükleme iﬂlemi son derece
pratiktir.

 Yine KRONE'nin sundu¤u standart bir
ayr›cal›k: Tüm kontrol valfleri, ar›za
teﬂhis soketleri ve kilit mekanizmalar›
ayn› yerde bulunur.

 DIN standartlar›yla uyumlu

 Çat› sistemindeki ç›kar›labilir

yük ba¤lama halkalar›
standart olarak eklenmiﬂtir
ve gerekirse tüm yükleme
yöntemleri için farkl›
konumlarda tak›labilir.

pimler, tek tarafl› tak›labilir
harici çat› profilleri ve kanca
yuval› çat› kiriﬂleri, a¤›r yük
yükleme iﬂlemini
kolaylaﬂt›r›r.

 Çeki oku üzerindeki hava ve fren
soketleri, uzun zamandan beri nadir
bulunan bir özelliktir. Bir KRONE
standard› olan bu özellik, güvenli ve
pratik kullan›ma yard›mc› olmaktad›r.

 Çift forklift darbe korumas›: Ön taraf›
yükseltilmiﬂ ﬂasi ve ön duvara tutturulmuﬂ
kontrplak kaplama sayesinde, yükleme
esnas›nda oluﬂabilecek darbelere karﬂ›
korunmuﬂtur.
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