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Lütfen daha fazla bilgi gönderin. 

Özel görüflme talep ediyorum. 

Evet, KRONE treylerler ile ilgileniyorum! 

PROFI LINER
Profi Liner

Mega Liner

Coil Liner

Light Liner

Cool Liner

Dry Liner

Box Liner

Carrier System

Load Carrier
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� KRONE'nin 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 flasi, mükemmel bir
uyum içindedir. Araç stabilizasyon
sistemi, standart olarak sunulmaktad›r.

� Yan korumalar kasaya stabil bir flekilde
ba¤lanm›flt›r; özel, beyaz toz boya ile
yol güvenli¤i sa¤lanm›flt›r.

� Ön bölümde bulunan,
takviyeli, kal›n kesitli flasi
dizayn› ve ön duvardaki çift
forklift korumas› ve koruyucu
lamine ahflap kaplama
levhas› ile, yüklemelerde
maksimum sa¤laml›l›k ve
dayan›kl›l›k sa¤lan›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.
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KRONE Profi Liner: Gerçek bir profesyonel.
Dayan›kl›, güvenilir, titizlikle tasarlanm›fl KRONE Profi
Liner'a her bak›mdan güvenebilirsiniz. 
Profi Liner'›n, yüksek kaliteli kataforez kaplama ve toz
boyama ifllemi (istenilen tüm renklerde) sayesinde,
“10 y›l” paslanmazl›k garantisi bulunur. Güçlü flasisi
sayesinde, yük tafl›ma alan›nda dayan›kl›l›¤›
benzersizdir.  fiasiden, Edscha kayar tavana kadar;
mükemmel donan›mda standart olarak sunulan tüm

ekipmanlar, kolayl›kla de¤ifltirilebilir.

Bak›m ve onar›m maliyetleri minimuma indirilmifltir.
Ön duvar ve arka kap›lar, üstün dayan›kl›l›¤a sahip,
özel alafl›m çelikten imal edilmifltir. 
KRONE Profi Liner ile, kullan›c› daima emniyettedir.
Yüksek teknoloji ürünü gövde aksam› sayesinde,
KRONE Profi Liner tahmininizin de ötesinde hafiftir.
Ödüllü yük güvenlik sistemleri ve tüm güvenlik
donan›mlar› ile, her anlamda maksimum güvenlik
sa¤lar. K›sacas› Profi Liner, gerçek bir profesyoneldir. 

� Alt koruma ve tampon ba¤›ms›z
oldu¤undan, her bir parça h›zl›, 
pratik bir flekilde ve düflük bir
maliyetle de¤ifltirilebilir.

� Pratik ve genifl basamakl› merdiven
ile, güvenli inifl-ç›k›fl sa¤lan›r. 
‹niflte basamaklar kolayl›kla görülebilir. 

� Özel jant kilidi ve kolay 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. 

Nakliye sektöründe bir profesyonel olarak, gerçek profesyonellerle çal›flmay›
tercih ediyorsunuz... KRONE Profi Liner gerçek bir profesyonel olarak, 
ilk tercihiniz olmay› hak ediyor. Üstün dayan›kl›l›¤›, özel korozyon korumas›,
mükemmel  bir uyum içinde yürüyen aksam›, flasisi ve di¤er ekipmanlar› ile
KRONE Profi Liner, bu güvene lay›k; ideal bir treylerdir. KRONE Profi Liner,
sadece gerçek profesyoneller için, profesyoneller taraf›ndan üretilmifltir.
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Nakliye sektöründe, zaman her anlamda çok önemlidir. Yükleme ve
boflaltma çabuk yap›lmal›, hatas›z olmal›d›r. 
KRONE Profi Liner'da yükleme: Yan perdeleri aç›n›z, tek eliniz ile kayar
yan direkleri bir yana toplay›n›z, Edscha aç›l›r tavan› yukar› kald›r›n›z,
yükleme ifllemlerini tamamlay›n›z. Tavan ve perdeleri birkaç ad›mda
kilitleyiniz. ‹fllem bu kadar kolay... Art›k yola ç›kmaya haz›rs›n›z! 

KRONE Profi Liner: H›zl› ve pratik 
yükleme-boflaltma ifllemleri için...

Profi Liner, daha flimdiden gelece¤in çekicileriyle
uyumludur. Beflinci teker yüksekli¤i, 1.070 mm ile
1.200 mm aras›nda de¤iflir. Bu, KRONE c›vatal›
gövde teknolojisi ile birlikte, yüksekli¤i ayarlanabilir
flasi sayesinde mümkün hale gelmifltir. 
Ön duvar tavan ba¤lant›lar› ve kayar direk sistemleri,
ayarlanabilir plakalar olarak düzenlenmifltir; 

ve böylece kolayl›kla ayarlanabilir. Profi Liner'›n yan
ve tavan perdeleri standart olarak ayarlanabilir
özelliktedir. Böylece, de¤ifltirilen gövde yüksekli¤ine
kolayl›kla uyum sa¤lar. ‹ç yükseklik de, gerekti¤i
zaman orijinal boyutlar›na döndürülebilir. 
K›saca, Profi Liner tüm nakliye koflullar›na uyum
sa¤layabilecek flekilde donat›lm›flt›r.

Tüm çekiciler için esnek seçenekler...
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� Yan kayar direklerin, tek elle dahi
kolayca hareket ettirilebiliyor olmas›,
yükleme ve boflaltmay› etkin hale
getirir.

� Perdenin h›zl› aç›l›p kapanmas›n›
sa¤layan paslanmaz çelik tokalar
standartt›r. Yük güvenlik sertifikas›na
ba¤l› olarak, di¤er kilitleme
seçenekleri de mevcuttur.

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

� KRONE Profi Liner'da; uluslararas› yük
güvenli¤i sistemine uygun, 100 mm'de
bir yer alan özel yük sabitleme
noktalar› standartt›r. Bu özel sistem,
uluslararas› ödüle sahiptir.

� Edscha kayar tavan sistemi,
istenildi¤inde önden arkaya veya
arkadan öne do¤ru kayarak
aç›labilir. Bu flekilde, yükleme
ifllemlerinde esneklik sa¤lan›r.

� Dayan›kl› perde gergileri, arka
bölümde tasarlanm›flt›r. 
Bu, brandan›n mükemmel bir
flekilde gerilmesini sa¤lar.

� Orijinal Edscha aç›l›r tavan, Profi Liner'da standart olarak sunulur.
Yumuflakt›r, kullan›fll›d›r ve son derece iyi tasarlanm›flt›r. Afla¤›daki
resimde, opsiyonel çapraz donan›ml› olarak gösterilmektedir.

� 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 çubuklar› ve kap›
kollar› (opsiyonel çiftli kilitleme
çubuklar› mevcuttur) sayesinde,
arka kap› yüzeyi düz bir zemindir.
Kilit mekanizmas›, kap› tutamaklar›
ve ba¤lant› çubuklar›, d›fl
etkenlere karfl› korunmufltur.

385/65 R 22.5 lastikler için örnek



Profesyonel yük güvenli¤i, KRONE için en önemli önceliktir.
KRONE'nin patentli olarak sundu¤u, yenilikçi ve ödüllü, çok say›da 
yük güvenli¤i sistemi mevcuttur. Profi Liner yük güvenli¤i sistemi de
sertifikal›d›r.

KRONE Profi Liner'da
yükleriniz güvenle tafl›n›r.
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� Multilock yan flasi raylar›,
multiblock yük güvenli¤i
bar›n›n istenilen noktaya
sabitlenmesini sa¤lar. 

� Multiwall sisteminin esnek
uygulanabilme özelli¤i sayesinde,
her türlü parsiyel yükünüz mükemmel
bir flekilde sabitlenir.

� Palet sabitleyici, yükün kaymas›n› önler.
fiasi ve zemindeki direk cepleri için
galvanizli ç›kar›labilir çubuklar
mevcuttur (opsiyonel).

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

� Parsiyel yükler, Profi Liner'da
mükemmel bir biçimde
sabitlenebilmektedir. 
‹kinci bir ön duvar görevi gören
“multiwall sistemi”, opsiyonel
olarak sunulmaktad›r.

� Alüminyum latalar, paletlerin üzerindeki
yük kasalar›n› sabitler. Latalar, hem
dikey hem de yatay olarak, lata
ceplerine tak›labilir (opsiyonel). 

Multilock (çoklu yük ba¤lama noktalar›). 
Multiblock (yük güvenli¤i barlar›).
Multiwall (2. yük koruma ve güvenlik alt›na alma
paneli). Profi Liner'da, yük güvenli¤i birçok flekilde
sa¤lan›r: Standart multilock yan ray ve multiblock
güvenlik çubu¤unun kombinasyonu, kendi bafl›na
3.000 kadar yük ba¤lant› noktas› sa¤lar. 
Ancak, multilock ve multiblock sadece bafllang›çt›r.

Multiwall, kasalar› sabitlemek için pratik alüminyum
plakalar ve palet sabitleyici sistemler, sadece KRONE
Profi Liner'da sunulur.
Bu kadarla bitmiyor: Profi Liner, yükün cinsinden
ba¤›ms›z olarak, yük güvenli¤i sertifikas› sahibidir. 
Çift katl› Profi Liner, ayn› zamanda s›n›f›nda yük
güvenli¤i sertifikas› alan ilk treylerdir. 

� KRONE Profi Liner: yük güvenli¤i sertifikal› çift katl› treyler.
On iki delikli yan yükleme çubu¤u, 23 çapraz çubu¤u
destekler. Bu, ikinci seviyede 33 ekstra palet sabitleme
bölmesi sa¤lar. 

� Kullan›m› son
derece kolayd›r.
Yükleme çubuklar›
›zgara deliklerine
kilitlenmifltir. 
Hem yükleme
çubuklar›, hem de
çapraz çubuklar,
s›k› biçimde
kilitlenerek
kendili¤inden
sabitlenir. 

� Befl çift yan direk,
gövdeyi alt›
bölmeye ay›r›r.
Yükleme çubuklar›
kullan›lmad›¤›
zaman, ç›kar›labilir
latalar gibi
direklerin aras›nda
uzunlamas›na
saklanabilir.

Çift kat



KRONE'de; özel tak›mlar, yan direkler, ç›kar›labilir latalar ve paletlerin
muhafazas› için çözümler asla tükenmez. Ayr›ca, dokümanlar için özel
bölmeler, feribot geçiflleri ve demiryolu yüklemeleri için özel ba¤lant›
düzene¤i sunulmaktad›r. Profi Liner, kullan›c›lar için özel olarak üretilir. 

Daha fazlas› m›?.. Opsiyonel ekipmanlar! 
Nakliye iflinde genellikle, tafl›nacak yükün içeri¤i
önceden kesin olarak belli olmad›¤› için, sabitleme
sistemlerinden fazlaca miktarda tafl›mak iyi bir
önlemdir. Pratik multiblock yük güvenli¤i sistemi
vazgeçilmezdir. Yük güvenli¤i hayati önem tafl›r!
Ancak, tüm ilave ekipman için muhafaza dolaplar›
olmas› flartt›r. 

fiasinin alt›nda bulunan özel palet kutusu ve
aksesuar dolaplar› sayesinde, ihtiyaç duyulan tüm
malzemeler, KRONE Profi Liner ile pratik bir flekilde
tafl›nabilir (opsiyonel). Ayr›ca özel, dayan›kl› ve
kilitlenebilir bir alet dolab› da sunulmaktad›r
(opsiyonel). Ne de olsa, KRONE olmayan bir treylere,
yol yard›m›nda bulunmak zorunda kalabilirsiniz!

TR   Profi Liner   KRONE |   98 | KRONE   Profi Liner   TR

� fiasinin alt k›sm›nda, dingillerin
önünde; farkl› boyutlarda paletlerin
muhafazas› için özel palet kutular›
bulunmaktad›r (opsiyonel). 
Yan korumalar, güvenlik
standartlar›na uyumludur. 

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

� KRONE Profi Liner yük güvenli¤i
sisteminde; tafl›nabilir tüm
ekipman için özel bir muhafaza
bölmesi bulunur. fiasinin yan
taraf›nda, ç›kar›labilir latalar için
özel bölme mevcuttur
(opsiyonel).

� Profesyonel nakliyecilikte, baz› durumlarda tren
tafl›mac›l›¤› gerekli olabilir. KRONE Profi Liner,
tren tafl›mac›l›¤› için de özel donan›mlar sunar
(opsiyonel).

� Özellikle feribot
yüklemelerinde,
katlanabilir tampon ve
arka lambalar önemlidir. 

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

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

� Gemide gerekebilecek her fley... 
Feribot tafl›mac›l›¤› için mentefleli 
Ro-Ro halkalar› ve gerekli
dokümanlar›n muhafazas› için özel
belge kutusu opsiyonel olarak
sunulmaktad›r. 

� Multiblock kullan›m› için gerekli
altyap› ve ba¤lant› noktalar› ön
haz›rl›¤›, standart olarak
sunulmaktad›r.



Teknik veriler Profi Liner
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Teknik veriler: 

King pin kapasitesi: 12.000/ 14.000 kg

Aks kapasitesi: 27.000 kg

Brüt araç a¤›rl›¤›:  39.000/41.000 kg

Treyler yüksüz a¤›rl›¤›: yaklafl›k  6.250 kg

Dingil dizayn yükü: yaklafl›k  32.750/ 34.750 kg

Dingil mesafesi: 1.310 mm

Teknik araç a¤›rl›¤›: 39.000 kg

K.pin flasi kal›nl›¤›: 125/127 mm

5. teker yüksekli¤i: 1.070/1.200 mm

‹ç uzunluk: 13.620 mm

‹ç genifllik (yan dikmelerden): 2.480 mm

Yan girifl yüksekli¤i: 2.575/2.700 mm

Ön dikme köfle dönüfl mesafesi: 2.040 mm

Standart : Multilock ile optimum yük sabitleme! 

• Uluslararas› yük güvenli¤i sistemine uygun yük sabitleme raylar›.

• 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›; arkada tamponda araç geniflli¤ini gösteren 2 adet
plastik kollu lamba 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
113 mm kal›nl›¤›nda olup, çat›n›n öne ve arkaya kayarak
aç›lmas›n› sa¤lar.

• Profi Liner'da iç yükseklik 2.575 mm'den 2.700 mm iç uzunlu¤a
kadar (25 mm'lik aflamalar halinde) ayarlanabilmektedir.

• Çelik ön duvar flasiye vidal›, köfle direklerine sabitlenmifl ve yüke
dayan›kl›d›r.

• Arkada konteyner tip 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
(opsiyonel 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› beyazd›r. 

• 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. 
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Profesyonel gereksinimlere
profesyonel çözümler... 

KRONE Profi Liner baflka ne gibi avantajlar sunar? 
Gerçek profesyoneller için, Profi Liner'›n avantajlar› çok genifltir.
Brandal› kapaklar için aç›l›r düzenek, ön duvar ya da tavan için çapraz
ba¤lant›. Seçmek için zaman ay›r›n!

� DCE talimatlar›na uygun
yük güvenli¤i için ön
duvarda çapraz
ba¤lant›.

� DCE talimatlar›na uygun
yük güvenli¤i ve nakliyesi
için tavanda çapraz
donan›m. 

2002 Treyler

Yenilik Ödülü: 

3.000'den fazla ba¤lant›
noktas›yla, hareket
yönünde, dik aç›larda yük
sabitleme özelli¤i.
Yüksek kullan›m de¤eri ve
düflük iflletim maliyeti.

Hangi yük tipi olursa olsun, yeni multilock ve multiblock sistemi 
her seferinde güvenli nakliyeyi garanti eder.

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

� Yanal yük hareketlerinden oluflabilecek hasarlara
karfl› daha güçlü bir koruma için en do¤ru çözüm;
Profi Liner'›n alüminyum V ç›kar›labilir latalar veya
ek ç›kar›labilir tahta latalarla donat›lmas›d›r.
Üç çift yan baba dire¤i, standart donan›mdad›r. 

� Aç›l›r kapaklar›n yüksekli¤inde
ve tek elle çal›flt›r›lan kanatl› 
arka kap› da temin edilebilir. 

� Özel alafl›m galvanizli çelik yan
mentefleler, ba¤lant› çubuklar›
ile sabitlenmifltir. 

� Yandan aç›l›r kapakl› 
Profi Liner'›n da multilock
hareket ray› mevcuttur. 
Forklift korumas›, yan kapa¤›n
zarar görmesini önler. 

� Düz kancal› yük sabitleyiciler,
kapaklar kapal› oldu¤u zaman
bile multilock ray›n›n
kullan›labilmesini sa¤lar. 

� ‹stek üzerine, kayar perdeli
treylere de uygulanabilen yan
kapak sistemi. 

� Esnek gövde yap›s› ve yanlardan
aç›l›r kapak sistemi. 

Teknik aç›klamalar:

‹ç uzunluk: 13.620 mm

Krone, teknik özelliklerde önceden bildirmeksizin de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.


