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Lütfen daha fazla bilgi gönderin. 

Özel görüflme talep ediyorum. 

Evet, KRONE treylerler ile ilgileniyorum! 
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• Uzunlamas›na çiftli T ve çapraz direkli tafl›y›c› aks, çapraz
takviyeli arka travers, 40 mm esneme toleransl› flasi boyun
yüksekli¤i; önde: 50 mm (10 mm yanaflma plakas› ve 6 mm
afl›nma plakas› dahil).

• Yar›m oval hareketli, 2x12 ton kapasiteli, 2 adet mekanik olarak
kumanda edilen basma ayaklar›.

• Düflük bak›m maliyeti sa¤layan dingil sistemleri, disk frenli; ön
dingil kald›rma ve indirme valfi 1 adet.  

• 6x385 / 65 R 22.5 (11.75x22.5) lastikler ve afla¤› do¤ru aç›lan
sepet tipi stepnelik.

• 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 2 adet plastik kollu lamba ve yanlarda “Led” dizayn
reflektörlü lambalar.

• 240 lt, plastik, dizel yak›t tank›.

• Düflük gürültü seviyeli, kaymaz alüminyum zemin kaplamas›
(CSC/EN 283'e göre test edilmifl ve arka k›sm› ekstra
güçlendirilmifltir).

• Özel izolasyonlu plastik konstrüksiyon (bütün paneller jelle
kaplanm›fl, izolasyon malzemesi olarak kullan›lan tüm köpük vb.
malzemeler %100 CFC'den ar›nd›r›lm›flt›r).

• Tavan: 2.5 mm kal›nl›¤›nda sandviç panel, içten ve d›fltan GRP
ile güçlendirilmifl tavan paneli, s›cakl›k kontrol ünitesi için
ba¤lant› kanal›.

• Ön panel: Ekstra olarak s›k›flt›r›lm›fl ve güçlendirilmifl sandviç
panel üzerine; Carrier veya Thermo King so¤utucu ünitesi
montaj›na uygun pencere, ‹sveç normlar›na göre test edilmifl,
optimum hava da¤›t›m› için 50 mm kesitli dik alüminyum profiller,

ön köflelerde alüminyum kolon
kaplamalar›.

• Bütünüyle zemine alüminyum kaynakl›
sandviç panel ve GRP ile güçlendirilmifl
(d›fl yüzeyi 2.5 mm ve iç yüzeyi 3 mm
kal›nl›¤›nda) yan duvarlar. Yan yüzeylere
gömme, alüminyum forklift çarpma duvar›
(bütünüyle döflemeye kaynakl› olup,
döflemeden 325 mm yükseklikte).

• GRP'li konteyner tip, çift aç›l›r arka
kap›lar, her bir kap›da 4 adet paslanmaz
çelik, d›fl korumal› mentefle; s›zd›rmaz,
izolasyonlu kolay de¤ifltirilebilir kap›
lastikleri; her bir kap›da 1 çift paslanmaz
çelik kap› kilidi çubu¤u. Bölünebilir hava
sirkülasyon brandas›, otomatik iç
ayd›nlatma lambalar› ve opsiyonel
sunulan ek yük kapasitesi için ATP
sertifikal› so¤utma motoru.
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Teknik veriler  Cool Liner

Teknik de¤ifliklikler yap›labilir.

Teknik aç›klama:

Teknik veriler: Standart Çift katl› Et tafl›y›c› Bölmeli

King pin kapasitesi: 12.000/14.000 kg 12.000/14.000 kg 12.000/14.000 kg 12.000/14.000 kg

Azami aks kapasitesi: 27.000 kg 27.000 kg 27.000 kg 27.000 kg

Brüt araç a¤›rl›¤›: 39.000/41.000 kg 39.000/41.000 kg 39.000/41.000 kg 39.000/41.000 kg

Treyler bofl a¤›rl›¤› (so¤utucusuz): yaklflk. 7.600 kg yaklflk. 7.950 kg yaklflk. 8.650 kg yaklflk. 7.850 kg

Treyler bofl a¤›rl›¤› (so¤utuculu ve tankl›): yaklflk. 8.500 kg yaklflk. 8.850 kg yaklflk. 9.550 kg yaklflk. 8.750 kg

Beflinci tekerlek yüksekli¤i (boflken): 1.130 mm 1.130 mm 1.130 mm 1.130 mm

Aks mesafeleri: 1.310 mm 1.310 mm 1.310 mm 1.310 mm

‹ç uzunluk:  13.310 mm 13.310 mm 13.310 mm 13.310 mm

‹ç genifllik: 2.470 mm 2.470 mm 2.470 mm 2.470 mm

‹ç yükseklik:  2.650 mm 2.650 mm 2.650 mm 2.650 mm

D›fl uzunluk: 13.550 mm 13.550 mm 13.550 mm 13.550 mm

D›fl yükseklik:  2.600 mm 2.600 mm 2.600 mm 2.600 mm

Toplam yükseklik (boflken): 4.000 mm 4.000 mm 4.000 mm 4.000 mm

Yükleme hacmi: yaklflk. 87.45 m3 yaklflk. 87.45 m3 yaklflk. 87.45 m3 yaklflk. 87.45 m3

Panel kal›nl›klar›: 

Ön duvar: 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Yan duvarlar:  60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Tavan / kap›lar:  90 mm 90 mm 90 mm 90 mm

Zemin: 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm

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

‹ç uzunluk: 13.360 mm



� Yak›t tank›, mekanik ayaklar›n
arkas›nda, korunakl› bir konumda
yerlefltirilmifltir. Aç›k yap›s›, dolum
yapmay› ve yak›t seviyesi kontrolünü
kolaylaflt›r›r.

� KRONE, tüm yürüyen aksam ve
ekipmanlarda dünyan›n en iyi markalar›n›
tercih eder. Bu flekilde, yürüyen aksam
ve flasi mükemmel bir uyum içinde
çal›fl›r. Araç stabilizasyon sistemi
standartt›r.

� Ar›za teflhis soketinin yan› s›ra, fren ve
hava tesisat› için kontrol valfleri de aks
düzene¤inin arkas›na saklanm›flt›r.
Dayan›kl› PVC alet kutusu opsiyoneldir. 

� Arka kap›; çift profilli, pratik ve h›zl› bir
flekilde de¤ifltirilebilen izolasyon
contalar› ile donat›lm›flt›r. Özel kablolu
sistem sayesinde, kontrol mekanizmas›
kap›y› emniyetli bir flekilde yerinde tutar.

� Arka bölümün iç k›sm›nda bulunan
çapraz kolonlar sayesinde, treylerin
eksenel bükülmelere karfl› dayan›kl›l›¤›
art›r›lm›flt›r. Çapraz kolonlar vas›tas›yla,
duvarlara gelen yük dikey kolonlara
aktar›l›r.

� Alt koruma ve tampon birbirinden
ba¤›ms›z oldu¤undan ayr› ayr›
de¤ifltirilebilir. Yatay üçgen çarpma
tamponu ve dört dikey tampon,
manevralarda arka taraf› korur.

TR   Cool Liner   KRONE |   32 | KRONE   Cool Liner   TR

KRONE'nin, sektörde yük güvenli¤i sertifikas›na sahip frigorifik treyler

sunan ilk üretici oldu¤unu biliyor muydunuz? KRONE Cool Liner, örnek

so¤utma de¤erleri ve gözal›c› fiyat-performans oran›yla, yenilikçi araç

teknolojisine sahiptir. Cool Liner ayr›ca, k›smi flasili veya flasisiz modele

k›yasla, tam flasinin tüm faydalar›n› da sa¤lar. 

KRONE Cool Liner... Güvenilirli¤in simgesi.
Cool Liner, KRONE'nin kullan›c› avantajlar›na yönelik
üretim felsefesinin en iyi örneklerinden biridir. 
Kolay bak›m›, h›zl› ve pratik servis imkân›, dayan›kl› ve
ileri teknoloji ile üretilmifl sa¤lam yap›s› sayesinde,
kullan›c›ya üstün avantajlar sunar.

Kataforez kaplama ve toz boyama sayesinde,
paslanmalara ve oluflabilecek çürümelere karfl› 
üstün koruma sa¤lan›r. Mükemmel ifllenmifl flasisi, 
her koflulda üstün dayan›kl›l›k gösterir.

� fiasinin yüksekli¤i
treylere bütünüyle
entegre edilmifltir. 
Bu, iç yüksekli¤i art›r›r.

� Treyler, ön duvar›n alt
k›sm›nda bulunan
koruyucu çelik plaka
sayesinde, çekiciye
ba¤lanma esnas›nda
hasar görmez.



� Tavanda bulunan esnek hava
kanal› sayesinde, so¤uk hava
da¤›l›m› homojen ve eflit oranda
gerçekleflir.

� ‹ç ayd›nlatman›n tüm kablo tesisat›,
tavan paneline ustal›kla entegre
edilmifltir. D›fl etkenlere karfl› üstün
bir koruma sa¤lan›r.

� Güçlendirilmifl çift katl›, yüksek dayan›ml›
özel zemin alüminyum levhalar› ile forklift
yüklemelerinde sorunsuz, pratik
çözümler sunulmaktad›r. Güçlü ve genifl
kesitli ön duvar profilleri sayesinde, üstün
koruman›n yan› s›ra mükemmel hava
sirkülasyonu sa¤lan›r.

� Alüminyum forklift korumas› yan duvarlara
entegredir, monoblok zemin sayesinde
yüzde 100 su s›zd›rmazl›¤› sa¤lanm›flt›r.
Kolay ve pratik temizlenmesi ve yüzde
100 s›zd›rmazl›k özelli¤i ile, mükemmel
hijyenik iç ortam sa¤lan›r.

� Arka kap› mentefleleri d›fl etkenlere
karfl› korunakl› olarak yerlefltirilmifltir.
Park ve stop lambalar›, arka tampon
içinde muhafazal›d›r. ‹ç ayd›nlatma,
kap› aç›ld›¤›nda otomatik olarak
devreye girer.

� Pürüzsüz d›fl yüzey kaplamas›
sayesinde kir tutmaz, kolay
temizlenebilir ve logo uygulamalar›
için idealdir. 

� KRONE Cool Liner; frigo tafl›mac›l›kta olabilecek en zor
flartlara rahatl›kla uyum sa¤layabilen, özel bir tasar›ma
sahiptir. fiasi, gövde ve tüm ba¤lant›lar, üstün dayan›kl›l›k ve
sa¤laml›k temel al›narak tasarlanm›flt›r. 

KRONE'nin tedarikçileri, dünyan›n en iyi tan›nan ve kaliteli

markalar›d›r. Tüm yedek parçalar› ve servis hizmeti, dünyan›n

her yerinde kolayl›kla sunulabilir. Düflük kullan›m maliyetleri,

uzun ömür, yüksek kaliteli servis hizmeti, KRONE'nin

kullan›c›lara sundu¤u avantajlardan baz›lar›d›r.

Frigorifik s›n›f›nda pratik çözümler.
KRONE Cool Liner'›n sundu¤u avantajlar çok
yönlüdür. Ön duvarda bulunan genifl kesitli,
güçlendirilmifl çelik profiller, hava sirkülasyonunun
optimum da¤›l›m›n› sa¤lar. 

Bütünüyle s›zd›rmaz yekpare zemin, a¤›r forklift
tafl›malar› için tasarlanm›flt›r. KRONE Cool Liner,
zeminde bulunan ilave güçlendirme kiriflleri
sayesinde, CSC / EN 283 testlerini baflar› ile
geçmifltir.
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� Paslanmaz çelik arka panel, arka liftlerle
ve rampalarla kullan›m için idealdir.
270°C geriye dönebilen mentefleler
sayesinde, yükleme-boflaltma ifllemi
rahatl›kla yap›labilir. Opsiyonel olarak,
dörtlü kap› sistemi sunulmaktad›r. 

� Güvenli, temiz ve dayan›kl›: 
Cool Liner'›n arka panelinde ve tüm
kap› kilitlerinde, standart olarak
paslanmaz çelik kullan›lm›flt›r. 



Rüyan›zdaki Cool Liner'› yaratmak için birden fazla opsiyonunuz var!

Örne¤in, özel izolasyonlu bölme duvar› sayesinde, treyler içinde farkl›

so¤utma bölgeleri yarat›labilir. Talebiniz ne olursa olsun, 

KRONE onu en iyi flekilde karfl›layacakt›r.

� So¤utma bölümüne ba¤›ms›z olarak
ulaflmak isteyebilirsiniz. Bu, KRONE
Cool Liner için hiç sorun de¤il.
Opsiyonel yan kapaklar sayesinde, arka
kap›n›n aç›lmas›na gerek duyulmaks›z›n
di¤er bölmelere ulafl›labilir.

� Çift katl› uygulamalar için ba¤lant› ve
k›lavuz sistemleri, HACCP standartlar›na
uygundur. ‹deal hava sirkülasyonu için,
tavanda ek sabitleme noktalar› ve
zeminde yükseklik ayar delikleri bulunur.

� Çift katl› bölmede
kullan›lan çubuk
için, kasan›n
arkas›nda özel
saklama yuvas›
mevcuttur. 

� Ön ve arka
duvarda
havaland›rma
pencereleri
opsiyonel olarak
sunulmaktad›r.

� Yeni ve pratik bir
özellik: Vario-Lock
Sistemi. Taban ve
tavandaki k›lavuz
raylar›yla, yükleme
güvenli¤i ve pratik
sabitleme sa¤lar.
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Daha fazlas› m›?.. Opsiyonel ekipmanlar! 
Taze meyve-sebze, dondurma veya et tafl›mac›l›¤›...
Tafl›yaca¤›n›z ürün ne olursa olsun, KRONE Cool
Liner ideal bir treylerdir. Ayr›ca, demiryolu veya
denizyolu Ro-Ro tafl›mac›l›¤› için, ekstra özel
donan›mlar da mevcuttur. Çiçek tafl›mac›l›¤› için özel
olarak tasarlanm›fl Vario-Lock Sistemi, KRONE'de

sunulmaktad›r. Vario-Lock Sistemi ile tafl›ma
kafesleri, taban ve zemin aras›ndaki dikey kilitleme
çubuklar› ile sabitlenebilir. Cool Liner'›n 2.650 mm'lik
iç yüksekli¤i sayesinde, hacmi de maksimum düzeye
ulaflt›r›lm›flt›r.

KRONE Cool Liner'da sunulan bir di¤er özellik ise,
çift katl› bölme tasar›m›d›r. K›lavuz raylar, yan
duvarlarla eflit hizada monte edilmifltir. Raylar›n üst
yüzeyinde, uygun hava sirkülasyonunu sa¤layan
ilave kirifl sabitleme noktalar› mevcuttur.

Raylar, pratik sabitleme ifllemi için k›lavuz deliklerine
sahiptir. Ayr›ca, ön duvarda buharlaflt›r›c› ünite
korumas› için güçlendirilmifl, özel alafl›m levha,
standart olarak sunulmaktad›r.
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� Cool Liner, demiryolu tafl›mac›l›¤› için,
yüksek mentefleli alt flasi korumas› ile
donat›lm›flt›r.

� KRONE Cool Liner'›n bir baflka
ayr›cal›¤›: Tren tafl›mac›l›¤›
veya deniz (Ro-Ro) tafl›mac›l›¤›
için, özel gövde takviyeleri
sunulmaktad›r. 

� Ön duvarda bulunan özel alüminyum
profiller ve güçlendirici levha, üst üste
ba¤lanm›flt›r. Bu sayede, iç hacimde
kay›p meydana gelmez.

� Her ülkenin tafl›mac›l›k
standartlar›na ve koflullar›na uyum
sa¤layan, farkl› et asma olanaklar›
sunulmaktad›r. 

� Güçlendirilmifl plakal› entegre
havaland›rma profilleri, ön duvar›
ve di¤er ekipman›  korur; hava
sirkülasyonunun iyilefltirilmesini
sa¤lar.

� Opsiyonel olarak sunulan 45 mm
veya 60 mm çap›ndaki et asma
raylar›nda, kanca kilidi ve yayl›
mandal standartt›r. Seçenek
olarak, kanca saklama bölmesi
veya ask› monte edilebilir.

� KRONE Cool Liner'›n›z, istenilen
farkl› boyutlarda üretilebilir. 
Treyler içinde en uygun hava
sirkülasyonu için, özel hava da¤›t›m
kanal› mevcuttur.

� En a¤›r çal›flma koflullar›nda dahi
mükemmel s›cakl›k kontrolü sa¤lan›r.
‹ç hacimde tasarruf sa¤lamak için, 
ek buharlaflt›rma ünitesi arka bölüme
yerlefltirilmifltir. 

� Treyler tam dolu yükte iken, so¤uk
hava sirkülasyonu yavafllayabilir. 
Bu gibi durumlarda, arka kap›lara,
opsiyonel olarak sunulan ilave
havaland›rma kanallar› yerlefltirilebilir. 

� Özel bölme duvar›; mükemmel
yal›t›ml›, dayan›kl›, kullan›m› basit
ve pratik bir aksesuar seçene¤idir.


