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Lütfen daha fazla bilgi gönderin. 

Özel görüflme talep ediyorum. 

Evet, KRONE treylerler ile ilgileniyorum! 

BOX LINERMega Liner
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� KRONE'nin tüm tedarikçileri, dünyan›n 
en iyi tan›nan ve kaliteli markalar›d›r. 
Tüm yedek parçalar› ve servis hizmeti,
dünyan›n her yerinde sunulabilmektedir.
Yürüyen aksam ve flasi, mükemmel bir
uyum içindedir. Araç stabilizasyon
sistemi standartt›r.

� Box Liner'de tüm kontrol valfleri, aks
grubunun arkas›nda merkezi olarak
konumland›r›lm›flt›r. Yükseklik ayar› ara
ba¤lant›lar›, opsiyonel olarak
sunulmaktad›r.

� KRONE Box Liner, aksesuarlar›n

ba¤lanabilmesi için menteflelerle

donat›lm›flt›r. Yan korumalar, kasaya stabil

bir flekilde ba¤lanm›flt›r ve özel, beyaz toz

boya ile yol güvenli¤i sa¤lanm›flt›r.

� KRONE, tüm konteyner kilitlerini dünyan›n
en iyi üreticilerinden tedarik eder.
Bu sayede; pratik kullan›m, kolay de¤iflim
ve düflük yedek parça ve servis maliyeti
sa¤lar.

� 20 ft konteynerlerin tafl›nmas›nda
kullan›lan 2 aksl› Box Liner'›n, 
18 veya 20 ton aks yükü tafl›yan
modelleri mevcuttur.

� 45 ft konteyner tafl›n›rken,
kargo uçaklar›na kolay girifl
sa¤lamak için, ön uzatma
Box Liner eLU ile kilitlenir.

� Konteyner tafl›mac›l›¤› için
üretilmifl çok amaçl› treylerin
büyüklü¤ü, 20 ft ile 45 ft
aras›nda de¤iflir. 
KRONE Box Liner,
konteyner tafl›mac›l›¤›n›n
gerçek jokeridir.

� Arka taraf›, tek bir tufla dokunarak,
kolayl›kla pnömatik olarak uzat›labilir.
fiekilli aç›klamalar ile, kullan›c›ya istenilen
kilitleme pozisyonu gösterilir.
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Konteyner tafl›mac›l›¤› zorlu bir ifltir. S›k yap›lan
sevkiyatlarda, h›z çok önemlidir.  Bu yüzden, konteyner
tafl›mac›l›¤›nda kullan›lacak treylerin çok sa¤lam, dayan›kl›,
esnek, pratik kullan›ml› ve uzun ömürlü olmas› gerekir.
KRONE Box Liner, tüm bu kriterlere uydu¤u için, konteyner
tafl›mac›l›¤›nda mükemmel bir seçimdir. Yeni, pratik tasar›m›
ve gelifltirilmifl teknolojisi sayesinde, art›k çok daha hafif ve
dayan›kl›d›r. Yeni pnömatik arka bölüm uzatma ifllevi, 
tek bir tufl hareketi ile; kolayca devreye girer. 

Di¤er önemli bir nokta da konteyner flasisidir. Konteyner
tafl›y›c› flasiler için en önemli özellik; gövdenin dayan›kl›
olmas›d›r. Box Liner, pas sonucu oluflan çürümelere karfl›
mükemmel bir flekilde korunur. 
Özel KTL kataforez kaplama ve istenilen renklerde 
toz boyama sayesinde, paslanmaya karfl› garanti alt›na
al›nm›flt›r. Süspansiyonlar›n, konteyner kilitlerinin, arka
lambalar›n, denenmifl ve test edilmifl standart parçalar›n
tamiri veya de¤ifltirilmesi çok kolayd›r.
Sonuç, minimum iflletme maliyetleridir.

KRONE Box Liner...

Konteyner tafl›mac›l›¤›nda ayr›cal›k!

Uluslararas› tafl›mac›l›kta, her yük tipi için özel bir KRONE treyler

bulunur. Fakat Box Liner konteyner flasisinin, tafl›mac›l›k sanayiinde 

çok özel bir yeri vard›r. Box Liner, sa¤laml›¤›, paslanma ve çürümelere

karfl› dayan›kl›l›¤› ile, kullan›c›s›na birçok avantaj sunar. 

Ayr›ca, pratik tasar›m›, uygulamada kullan›m kolayl›¤› sa¤lar. 
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� Güvenilir, sa¤lam, güçlü
Box Liner'›n akslar›n›n
arkas›ndaki yan çarpma
korumas›, 40 ft konteynerleri
tafl›mak için tasarlanm›flt›r.

� 45 ft konteynerler
tafl›n›rken, Box Liner'›n alt
korumas›, do¤ru uzunlu¤u
sa¤lamak için basit bir
flekilde d›fla do¤ru aç›l›r.

� Box Liner'da, tafl›nan dokümanlar için
doküman tüpü  bulunur. Treyler
üzerindeki yüke ait tüm dokümanlar,
kolayca kullan›labilir ve saklanabilir
(opsiyonel).

� Ön konteyner kilidi, tünelli
konteynerlerin kilitlenmesini sa¤lamak
için yerine sabitlenir.

� Box Liner'da ayr›ca, tünelsiz
konteynerlerin yüklenmesi için, mentefleli
destekleme bloklar› mevcuttur.
Destekleme bloklar›, tek hareketle
istenilen konuma getirilir.

� Yükseklik ayarl› konteyner kilitleri
sayesinde, yüklenen konteynerin
alt›nda boflluk kalmas› engellenir.
Yayl› aktivasyon, h›zl› ve güvenli
çal›fl›r.

� fiasinin üzerinde bulunan küçük
tekerlekler, uzatma veya k›saltma
s›ras›nda bir silindir üzerinde rahatça
hareket eden, “uzat›labilen arka
k›sm›n” hareket etmesini engeller.

Çift dingil tipinden 45 ft flasisine kadar sekiz ayr›
modeliyle, Box Liner size genifl seçenek sunar. Siz
sadece, size uygun Box Liner konteyner tafl›y›c›s›n›
belirleyin! Box Liner'› sadece konteyner
tafl›mac›l›¤›nda de¤il, 13.6 metrelik Swap Body

tafl›mac›l›¤› için de kullanabilirsiniz. 

Tüm 3 aksl› Box Liner'larda, geniflletilmifl dingil
mesafesi (1410 / 1310 mm) kullan›l›r.
Box Liner'›n pek çok pratik özelli¤i vard›r. 
Yüksekli¤i ayarlanabilir kilitler, standart olan dört
tekerlek takozu ve sa¤lam kauçuk rampa yanaflma
takozlar›, bunlardan sadece birkaç tanesidir. 
Box Liner konteyner flasisi, gerçek profesyonellerin
tercihidir!

� Pnömatik uzatma sisteminin kontrol
ünitesi, birinci ve ikinci aks aras›nda;
arkaya yak›n bir yere emniyetli bir flekilde
yerlefltirilmifltir.

Size hangisi gerekli? 20 ft konteyner için ask›s›z, ask›l› konteyner

flasisi veya iki aksl› flasi mi? Box Liner'da birden fazla seçenek

mevcuttur. Ayr›ca, 20 ft ile 45 ft aras›, k›sa, uzun veya tünelsiz

tüm konteynerler için, uluslararas› flasi de bulunur.

Box Liner... Her ifl için ortak, tek model!
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SZC 18 eL20' Tipi

• 20 ft konteynerin tafl›nmas› için 2 aksl› konteyner flasisi.

• C›vatal› 2 inç K. pin konumu: 575 mm.

• Disk frenli (430 mm, ET 120) az bak›m gerektiren dingiller.

• Lastikler: x4, ebad› 385/65 R 22.5 markas›: KRONE'nin seçimi.

• 71/320/EEC veya ECE R 13 AB yönetmeliklerine uygun fren sistemi.

• 2S/2M EBS sistemi, her bir aksta 2 sensör, RSS (araç stabilizasyon sistemi), 

ayr› ar›za teflhis soketi.

• 76/756/EEC AB yönetmeliklerine

uygun ayd›nlatma sistemi, 

7-pin soketli 24 V.

• DIN ISO 1185, iki adet çok

amaçl› arka lamba, lastik kollu

iki römork genifllik lambas›.

• LED'li (kendinden reflektörlü)

yan park lambalar›.

SZC 20 eL20' Tipi

• 20 ft konteynerin tafl›nmas› için 2 aksl› konteyner flasisi.

• C›vatal› 2 inç aks pimi konumu: 575 mm.

• Disk frenli (430 mm, ET 120) az bak›m gerektiren akslar.

• Lastikler: x4, ebad› 425/65 R 22,5 markas›: KRONE'nin seçimi.

• 71/320/EEC veya ECE R 13 AB yönetmeliklerine uygun fren sistemi.

• 2S/2M EBS sistemi, her bir aksta 2 sensör, RSS (araç stabilizasyon sistemi), 

ayr› ar›za teflhis soketi.

• 76/756/EEC AB yönetmeliklerine

uygun ayd›nlatma sistemi; 

7-pin soketli 24 V.

• DIN ISO 1185; iki adet çok

amaçl› arka lamba, lastik kollu

iki kontur lambas›.

• LED'li yan park lambalar›.

• 1 x 40', 1 x 45', 40'l›k kilitleme konumunda, ayn› zamanda 2 x 20', 1 x 20' merkezi

konumda (25 tona kadar).

• 1 x 20' ve 1 x 30'luk konteynerleri, arka tampon uzat›lm›flken tafl›ma kapasitesine

sahip, uluslararas› konteyner flasi-römorku.

• C›vatal› 2 inç aks piminin iki konumu: 551 ve 851 mm, 851 mm’de monte edilmifl.

• Disk frenli (430 mm, ET 120) az bak›m gerektiren akslar.

• Lastikler: x6, ebad› 385/55 R 22.5 markas›: KRONE'nin seçimi.

• 71/320/EEC veya ECE R 13 AB yönetmeliklerine uygun fren sistemi.

• 2S/2M EBS sistemi, her bir aksta

2 sensör, RSS (araç stabilizasyon

sistemi), 

ayr› ar›za teflhis soketi.

• 76/756/EEC AB yönetmeliklerine

uygun ayd›nlatma sistemi;

7-pin soketli 24 V.

• DIN ISO 1185; iki adet çok amaçl›

arka lamba, lastik kollu iki kontur

lambas›.

• LED'li yan park lambalar›.

• 1 x 40' (tünelli), 2 x 20' ve 1 x 20' merkezi (30 tona kadar), arka tamponla ayn› hizada

1 x 30' boyutlar›ndaki konteynerin tafl›nmas› için 3 aksl› konteyner flasisi.

• C›vatal› 2 inç aks pimi konumu: 825 mm.

• Disk frenli (430 mm, ET 120) az bak›m gerektiren akslar.

• Lastikler: x6, ebad› 385/55 R 22,5 markas›: KRONE'nin seçimi.

• 71/320/EEC veya ECE R 13 AB yönetmeliklerine uygun fren sistemi.

• 2S/2M EBS sistemi, her bir aksta 2 sensör, RSS (araç stabilizasyon sistemi), 

ayr› ar›za teflhis soketi.

• 76/756/EEC AB yönetmeliklerine

uygun ayd›nlatma sistemi; 7-pin

soketli 24 V.

• DIN ISO 1185; iki adet çok

amaçl› arka lamba, lastik kollu

iki araç genifllik mesafesi

lambas›.

• LED'li (reflektörlü) yan park

lambalar›.

SDC 27 eLT3 TipiSDC 27 eLU Tipi

SDC 27 eL40' Tipi

• 1 x 40' feet'lik, 2 x 20' feet ve 1 x 30' feet'lik konteynerleri tafl›yabilen 3 dingilli

konteyner flasisi.

• C›vatal› 2 inç king piminin iki konumu: 1200 ve 1500 mm. 

(1200 mm.de monte edilmifltir).

• Disk frenli (430 mm, ET 120) az bak›m gerektiren dingiller.

• Lastikler: x6, adet, 385/65 R 22.5 ebad›nda, markas›: KRONE'nin seçimi.

• 71/320/EEC veya ECE R 13 AB yönetmeliklerine uygun fren sistemi.

• 2S/2M EBS sistemi, her bir

aksta 2 sensör, RSS (araç

stabilizasyon sistemi), 

ayr› ar›za teflhis soketi.

• 76/756/EEC AB yönetmeliklerine

uygun ayd›nlatma sistemi;

7-pin soketli 24 V.

• DIN ISO 1185; iki adet çok

amaçl› arka lamba, lastik kollu

iki kontur lambas›.

• LED'li yan park lambalar›.

• ‹ste¤e ba¤l› olarak, 1 x 40', 1 x 45' 40'l›k kilitleme konumunda, ayn› zamanda 2 x 20',

1 x 20' merkez kilitleme konumunda ve 1 x 30' konteyneri arka kilitleme konumunda

tampon uzat›lm›fl bir halde tafl›yabilen konteyner flasisi.

• C›vatal› 2 inç king piminin iki konumu: 551 ve 851 mm 851 mm’de monte edilmifltir.

• Disk frenli (430 mm, ET 120) az bak›m gerektiren dingiller.

• Lastikler: x6 adet, 385/55 R 22.5 ebad›nda, markas›: KRONE'nin seçimi.

• 71/320/EEC veya ECE R 13 AB yönetmeliklerine uygun fren sistemi.

• 2S/2M EBS sistemi, her bir

aksta 2 sensör, RSS (araç

stabilizasyon sistemi), 

ayr› ar›za teflhis soketi.

• 76/756/EEC AB yönetmeliklerine

uygun ayd›nlatma sistemi;

7-pin soketli 24 V.

• DIN ISO 1185; iki adet çok

amaçl› arka lamba, lastik kollu

iki kontur lambas›.

• LED'li yan park lambalar›.

SDC 27 eL45' Tipi SDC 27 eLTU4 Tipi
• 1 x 40' (tünelli), arka tamponla ayn› hizada 2 x 20' ve 1 x 20' merkezi (30 tona kadar),

arka tamponla ayn› hizada 1 x 30' boyutlar›ndaki konteynerlerin tafl›nmas› için

tasarlanm›fl uluslararas› konteyner flasisi.

• C›vatal› 2 inç aks pimi konumu: 825 mm.

• Arka ampul plaka platformu.

• Disk frenli (430 mm, ET 120) az bak›m gerektiren akslar.

• Lastikler: x6, ebad› 385/55 R 22.5 markas›: KRONE'nin seçimi.

• 71/320/EEC  veya ECE R 13 AB yönetmeliklerine uygun fren sistemi.

• 2S/2M EBS sistemi, her bir

aksta 2 sensör, RSS (araç

stabilizasyon sistemi), 

ayr› ar›za teflhis soketi.

• 76/756/EEC tasarlanan aks

mesafesi, AB yönetmeliklerine

uygun ayd›nlatma sistemi;

7-pin soketli 24 V.

• DIN ISO 1185; iki adet çok

amaçl› arka lamba, lastik kollu

iki kontur lambas›.

• LED'li yan park lambalar›.

SDC 27 eLTU5 Tipi
• 1 x 45' (tünelli),1 x 40' (tünelli) arka tamponla ayn› hizada 2 x 20' ve 1 x 20' merkezi

(30 tona kadar), arka tamponla ayn› hizada 1 x 30' boyutlar›ndaki konteynerlerin

tafl›nmas› için tasarlanm›fl, uluslararas› konteyner flasisi.

• C›vatal› 2 inç aks pimi konumu: 900 mm.

• Arka ampul plaka platformu.

• Disk frenli (430 mm, ET 120) az bak›m gerektiren akslar.

• Lastikler: x6, ebad› 385/55 R 22.5 markas›: KRONE'nin seçimi.

• 71/320/EEC  veya ECE R 13 AB

yönetmeliklerine uygun fren

sistemi.

• 2S/2M EBS sistemi, her bir

aksta 2 sensör, RSS (araç

stabilizasyon sistemi), 

ayr› ar›za teflhis soketi.

• 76/756/EEC AB yönetmeliklerine

uygun ayd›nlatma sistemi; 

7-pin soketli 24 V.

• DIN ISO 1185; iki adet çok

amaçl› arka lamba, lastik kollu

iki kontur lambas›.
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Not: Tank konteynerlerin tafl›nmas› hariç tutulmufltur. Not: Tank konteynerlerin tafl›nmas› hariç tutulmufltur.  45' konteyner tafl›n›rken K.pinden arac›n arka k›sm›na kadar izin verilen
ölçü uzunlu¤u afl›lm›flt›r; 45' yüksek konteyner ile toplam 16.500 mm çekici uzunlu¤u sa¤lanm›flt›r. Alt koruma manuel olarak
uzat›lmal›d›r. 

K. pin yükü: 14.000 kg

Aks yükü: 27.000 kg

Tasarlanan brüt araç a¤›rl›¤›: 41.000 kg

Bofl a¤›rl›¤›: yaklafl›k 5.700 kg

Tasarlanan aks yükü: yaklafl›k 35.300 kg

Aks mesafesi: 1.410/1.310 mm

Beflinci tekerlek yüksekli¤i: 1.120 mm

Ortalama ön kirifl yüksekli¤i

(Beflinci tekerlek plakas› dahil): 130 mm

K. pinden arac›n arka ucuna olan mesafe: 12.061 mm

K. pin yükü: 14.000 kg

Aks yükü: 27.000 kg

Tasarlanan brüt araç a¤›rl›¤›: 41.000 kg

Bofl a¤›rl›¤›: yaklafl›k 5.700 kg

Tasarlanan aks yükü: yaklafl›k 35.300 kg

Aks mesafesi: 1.410/1.310 mm

Beflinci tekerlek yüksekli¤i: 1.120 mm

Ortalama ön kirifl yüksekli¤i

(Beflinci tekerlek plakas› dahil): 130 mm

K. pinden arac›n arka ucuna olan mesafe: 12.061 mm

Teknik veriler:

K. pin yükü: 12.000 kg

Aks yükü: 18.000 kg

Tasarlanan brüt araç a¤›rl›¤›: 30.000 kg

Bofl a¤›rl›¤›: yaklafl›k 3.050 kg

Tasarlanan aks yükü: yaklafl›k 26.950 kg

Aks mesafesi: 1.310 mm

Beflinci tekerlek yüksekli¤i: 1.150 kg

Ortalama ön kirifl yüksekli¤i

(Beflinci tekerlek plakas› dahil): 147 mm

K. pinden arac›n arka ucuna olan mesafe: 6.750 mm

Teknik veriler:

K. pin yükü: 12.000 kg

Aks yükü: 20.000 kg

Tasarlanan brüt araç a¤›rl›¤›: 32.000 kg

Bofl a¤›rl›¤›: yaklafl›k 3.360 kg

Tasarlanan aks yükü: yaklafl›k 28.640 kg

Aks mesafesi: 1.810 mm

Beflinci tekerlek yüksekli¤i: 1.150 mm

Ortalama ön kirifl yüksekli¤i

(Beflinci tekerlek plakas› dahil): 147 mm

K. pinden arac›n arka ucuna olan mesafe: 6.710 mm

Not: Tank konteynerlerin tafl›nmas› hariç tutulmufltur.Not: Tank konteynerlerin tafl›nmas› hariç tutulmufltur.Not: Tank konteynerlerin tafl›nmas› hariç tutulmufltur. Not: Tank konteynerlerin tafl›nmas› hariç tutulmufltur.

Not: Tank konteynerlerin tafl›nmas› hariç tutulmufltur.Not: Tank konteynerlerin tafl›nmas› hariç tutulmufltur.

Teknik veriler: Teknik veriler:

K. pin yükü: 14.000 kg

Aks yükü: 27.000 kg

Tasarlanan brüt araç a¤›rl›¤›: 41.000 kg

Bofl a¤›rl›¤›: yaklafl›k 5.000 kg

Tasarlanan aks yükü: yaklafl›k 36.000 kg

Aks mesafesi: 1.410 / 1.310 mm

Beflinci tekerlek yüksekli¤i: 1.120 mm

Ortalama ön kirifl yüksekli¤i

(Beflinci tekerlek plakas› dahil): 70 mm

K. pinden arac›n arka ucuna olan mesafe: 11.286 mm

Teknik veriler:Teknik veriler:

K. pin yükü:

Aks yükü:

Tasarlanan brüt araç a¤›rl›¤›:

Bofl a¤›rl›¤›:

Tasarlanan aks yükü:

Aks mesafesi:

Beflinci tekerlek yüksekli¤i:

Ortalama ön kirifl yüksekli¤i

(Beflinci tekerlek plakas› dahil):

K. pinden arac›n arka ucuna olan mesafe:

Teknik veriler: Teknik veriler:

K. pin yükü: 12.000 kg

Aks yükü: 27.000 kg

Tasarlanan brüt araç a¤›rl›¤›: 39.000 kg

Bofl a¤›rl›¤›: yaklafl›k 5.200 kg

Tasarlanan aks yükü: yaklafl›k 33.800 kg

Aks mesafesi: 1.310 / 1.310 mm

Beflinci tekerlek yüksekli¤i: 1.150 mm

Ortalama ön kirifl yüksekli¤i

(Beflinci tekerlek plakas› dahil): 147 mm

K. pinden arac›n arka ucuna olan mesafe: 11.025 mm

14.000 kg

27.000 kg

41.000 kg

yaklafl›k 4.950 kg

yaklafl›k 36.050 kg

1.410 / 1.310 mm

1.120 mm

130 mm

11.414 mm

K. pin yükü: 14.000 kg

Aks yükü: 27.000 kg

Tasarlanan brüt araç a¤›rl›¤›: 41.000 kg

Bofl a¤›rl›¤›: yaklafl›k 5.500 kg

Tasarlanan aks yükü: yaklafl›k 35.500 kg

Aks mesafesi: 1.410/1.310 mm

Beflinci tekerlek yüksekli¤i: 1.050 mm

Ortalama ön kirifl yüksekli¤i

(Beflinci tekerlek plakas› dahil): 70 mm

K. pinden arac›n arka ucuna olan mesafe: 11.234 mm


