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Lütfen daha fazla bilgi gönderin. 

Özel görüflme talep ediyorum. 

Evet, KRONE treylerler ile ilgileniyorum! 

TR
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� Mega Liner, üstün detaylar› ile yola
ç›kmaya haz›rd›r. ‹htiyaç duyuldu¤u anda
kullan›ma haz›r tekerlek takozlar›
mevcuttur. Tüm kontrol valfleri ve ar›za
teflhis ba¤lant›lar›, aks grubunun arkas›nda
yer al›r ve d›fl etkenlere karfl› iyi korunur.

� KRONE, tüm akslar› ve süspansiyonlar›nda
dünyan›n en iyi markalar›n› kullan›r.
Böylelikle aks ve flasinin mükemmel
uyumunu elde eder. Ayr›ca, araç
stabilizasyon sistemini standart olarak
sunar.

� Yan korumalar sa¤lam bir flekilde
kasaya c›vata ile ba¤lant›l›d›r ve yol
güvenli¤i aç›s›ndan  beyaz toz boya ile
kaplanm›flt›r. Aksesuarlar, menteflelerle
kolayl›kla ilave edilir.

� Ön bölüm kal›nl›klar›
yükseltilmifl flasi; ön duvar
içinde yerlefltirilmifl çift kiriflli
özel darbe koruma çubuklar›
ve ön duvara entegre özel
lamine ahflap kaplama ile
maksimum dayan›kl›d›r. 

� Çift seviyeli ba¤lant› soketi
levhas›, kablo ve hava
hatlar›n›n birbirlerine
dolaflmas›n› önler. 
Seviye-yükseklik ayar›
opsiyonel olarak
sunulmaktad›r. 
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KRONE olarak, mega formattaki ilk seri üretimi biz gerçeklefltirdik. 

Ancak, flimdiye kadar elde etti¤imiz baflar›larla yetinmiyoruz... 

Geliflmifl detaylarla donat›lm›fl, yenilikçi, yüksek hacimli bir araç olan

Mega Liner'› sürekli olarak gelifltirmeye devam ediyoruz. 

KRONE Mega Liner: Mega yenilikler!

� Mega Liner'da arka tampon, alt flasi ve
stop lambalar› birbirinden ba¤›ms›zd›r;
bu sayede parçalar h›zla ve düflük
maliyetle de¤ifltirilebilir.

� Kolay kullan›m ve maksimum güvenlik
için genifl basamakl› uzat›labilir
merdiven kullan›lm›flt›r. 
Ayr›ca, iniflte basamaklar kolayca
görülebilir. 

� Mega Liner'›n düflük sürüfl yüksekli¤i
nedeniyle vinç fleklinde olan stepne
tafl›y›c›, aks tak›m›n›n arkas›nda iyi
korunmufl ve kolay eriflilebilir bir flekilde
tak›lm›flt›r. 

KRONE Mega Liner... Ad›na yak›fl›r güç. 
Mega Liner, 100 m3 mega yükleme hacminin yan›
s›ra, say›s›z faydal› detaya da sahiptir. 450 mm
kald›rma yüksekli¤i olan yeni hidrolik kalkar çat›,
h›zl› yükleme ve boflaltma için arka perde gergileri
ve ödüllü yük sabitleme sistemi olan
multilock/multiblock gibi... 

Kataforez kaplama ve arzu edilen renklerde özel toz
boyama teknolojisi sayesinde, Mega Liner'›n›zda
paslanma sonucu çürüme oluflmayaca¤›n›, 
10 y›l süreyle garanti ediyoruz. 
Tüm KRONE kayar perdeli treylerler gibi
uluslararas› sertifika sahibi olan Mega Liner, 
mega treylerler aras›nda bir efsanedir. 
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Her bak›mdan mükemmel bir nakliye treyleri olan
Mega Liner, tafl›mac›l›k sektörünün günlük taleplerini
mükemmel flekilde karfl›lar. KRONE, bu amaçla
say›s›z yarat›c› detay tasarlam›flt›r. Bunlar›n aras›nda,
her koflulda yükleme ve boflaltma iflini h›zland›ran
hidrolik çat› kald›rma sistemleri de vard›r. Toplam
kald›rma yüksekli¤i 450 mm'dir. Daha da önemlisi,
hidrolik pistonlar aras›nda ba¤lant› gerekli de¤ildir.
Mega Liner'›n avantajlar› bunlarla bitmez... 

Kayar çat› raylar›n›n aras›nda, otomotiv tafl›mac›l›¤›
için gerekli konteyner geniflli¤i mevcuttur. Her çekici
ile uyumlu çal›flabilmesi aç›s›ndan befl kademeli ön
çat› yükseklik ayar›, 100 mm aral›klarda yük
sabitleme konumlu multilock yan ray, yükseklik ayarl›
kullan›c› dostu kayar yan direkler, perde gerdirme
mekanizmalar› için h›zl› eriflim, bu avantajlardan
baz›lar›d›r. 

� KRONE Mega Liner, gerçek bir megad›r... Güçlü oldu¤u
kadar pratik de olan hidrolik kalkar tavan sistemi, önemli
oranda zaman kazand›r›r. Birbiri üstüne tak›lan üç
“otomotiv tafl›mac›l›¤› konteyneri”yle, yükleme çok h›zl›
yap›labilir.

� Kalkar hidrolik tavan
sistemi, herkesin
basit ve kolay
kullanabildi¤i araç
krikosu prensibine
dayanarak çal›fl›r.

� Zemin seviyesinden
kontrol edilebilen
yükseklik ayar›,
çeflitli çekicilere
uyum sa¤lamak için
toplam yüksekli¤i
ayarlaman›z› sa¤lar.

KRONE Mega Liner için “uzman” tan›mlamas› yeterli de¤ildir.

Mega Liner, kullan›c›s›na çok daha özel avantajlar sunar.

Sadece KRONE'de bulabilece¤iniz son teknoloji detaylar ve

nakliyecilere özel pratik çözümler, KRONE'yi vazgeçilmez k›lar.

Zorlu tafl›mac›l›k koflullar› için 
Mega Uzman: Mega Liner!
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� Yan perdeler, parsiyel yüklerin pratik
bir flekilde yüklenip boflalt›labilmesi 
için ön duvardan aç›l›p kapanabilir.

� Arka bölümde, sa¤lam perde
gergileri konumland›r›lm›flt›r.
Bu, arka perdenin gergin tutulmas›
için mükemmel bir sistemdir.

� Tek kolla çal›flt›rma sayesinde kayar
direkler kolayl›kla hareket ettirilir. 
Bu da, yükleme ve boflaltmay› çabuk ve
etkin hale getirir. Yan direklerde yükseklik
ayar› için sabitleme kollar› bulunur.

� KRONE'de multilock yük sabitleme
sistemi standartt›r. Uluslararas› yük
güvenli¤i sistemine uygun olarak,
her 100 mm'de yük sabitleme
noktas› bulunur.

� Kayar çat› raylar›n›n çok özel
boyutlar›, çat›n›n yandan
yükseltilmifl oldu¤u durumlarda
yükleme kolayl›¤› sa¤lar.

� Arka iç yüksekli¤in ayarlanabilmesi
için, kap› kilit mekanizmalar› 50 mm’lik
iki ayr› noktadan sabitleme
yapabilmektedir.



Teknik Detaylar Mega Liner
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Treylerinizin tüm yükleme olas›l›klar›na cevap verebilmesini ve ideal yük

sabitleme sistemine sahip olmas›n› isteyebilirsiniz... KRONE'de çözümler

asla tükenmez. Mega Liner, sizin tüm gereksinimlerinize uyacak flekilde;

özel olarak tasarlanm›flt›r. Onda ideal bir treyleri oluflturan tüm özellikler

ve opsiyonel ekipmanlar bulunur.

Daha fazlas› m›?.. Opsiyonel ekipmanlar!

� Mega Liner ile çok çeflitli tafl›mac›l›k
yap›labilir. Örne¤in, özel alafl›m
alüminyum profiller, Mega Liner'› çok
k›sa bir sürede özel bir meflrubat
tafl›y›c›s›na dönüfltürebilir. KRONE,
meflrubat tafl›mac›l›¤› için optimum yük
güvenli¤i çözümleri sunmaktad›r.

� Tente alt› alüminyum profiller, meflrubat
kasas› güvenli¤ini sa¤lamak için;
istenirse yan direklerin ceplerine, yan
veya dik olarak yerlefltirilebilir.

� Tente alt› profillerde opsiyon
olarak sunulan kasa kancalar›,
ikili olarak istiflenmifl paletler için
en uygun yük sabitlemeyi
oluflturur.

� “Yük güvenli¤i ödülü” kazanm›fl olan
“multiblock” yükleme bar›, yükün 21
noktadan güvenlik alt›na al›nmas›n›
sa¤lar (opsiyonel). 

� Mega Liner'da, paletsiz yükler mükemmel
bir biçimde sabitlenebilmektedir. ‹kinci ön
panel görevi gören “multiwall”, demonte
edilebilir alüminyum yap›s›yla opsiyonel
olarak sunulur.

� D›fl flasiye kaynaklanm›fl düz kolon,
yüklerin yanlara kaymas›n› önlemek
için palet dura¤› görevi görür. 

Standart : Multilock ile optimum yük sabitleme!

2002 Treyler 
Yenilik Ödülü!
3.000'den fazla ba¤lant›
noktas›yla, hareket
yönünde dik aç›larda yük
sabitleme. Yüksek
kullan›fll›l›k de¤eri ile
düflük maliyet. 

Hangi tür yükün nakledilmesi gerekirse gereksin, yeni multilock ve
multiblock sistemi, her seferinde güvenli nakliyeyi garanti eder.
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Teknik veriler:

King pin kapasite: 12.000 kg

Aks kapasite: 27.000 kg

Brüt araç a¤›rl›¤›: 39.000 kg

Treyler yüksüz a¤›rl›¤›: yaklafl›k  6.900 kg

Dingil dizayn yükü: yaklafl›k  32.100 kg

Teknik araç a¤›rl›¤›: 39.000 kg

Dingil mesafesi: 1.310 mm

K.pin flasi kal›nl›¤›: 80 mm

5. teker yüksekli¤i: yüksüz  950 mm

‹ç uzunluk: 13.620 mm

‹ç genifllik (yan dikmelerden): 2.480 mm

Yan girifl yüksekli¤i: 2.788 mm

Ön dikme köfle dönüfl mesafesi: 2.040 mm

• Uluslararas› yük güvenli¤i sistemine uygun yük sabitleme raylar›,
düflük bak›m maliyeti sa¤layan dingil sistemleri, 370 mm çap›nda
disk freni.

• Ön dingil kald›rma ve indirme valfi (1 adet, 260 mm kald›rma
kapasiteli).

• 6 adet, 435/50 R 19.5 ebatl› lastikler ve 14.00 x 19.5 jantlar. 

• 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 2 adet araç geniflli¤ini gösteren
plastik kollu lambalar ve yanlarda “Led” dizayn reflektörlü
lambalar.

• 30 mm kal›nl›¤›nda, fenol kapl› kontrplak; tamamen su geçirmez
ve izolasyonlu yüzey. DIN 283'e göre dayan›kl›l›k testi yap›lm›fl,
7000 gr'dan fazla forklift aks yüküne dayan›kl› zemin.

• Kayar tavan›, kayar perdeleri ve kayar orta direkleri tafl›yabilen;
270 mm kal›nl›¤›nda, çift taraf rayl›, alüminyum alafl›ml› d›fl çat›
kiriflleri.

• De¤iflken 5. teker yüksekliklerine göre ayarlanabilen çat›
sisteminde hidrolik çat›, her bir 4 köflede dikmeden ba¤›ms›z
olarak, çat›n›n en düflük seviyesinden 450 mm'ye kadar hidrolik
pistonlar sayesinde kald›r›labilir. Ön köfle direklerinden, çat› ray›

120 mm’ye (30 mm aral›klarla) kadar (arka köfle direklerinde 50
mm) istek do¤rultusunda indirilip, treylerin de¤iflik çekici
yüksekliklerine uyum sa¤lamas› gerçeklefltirilir.

• Çelik ön duvar; flasiye vidal›, köfle direklerine sabitlenmifl ve
bask›ya dirençlidir.

• Arkadaki konteyner tipi kap›lar çift kilitli olup, kilit mekanizmalar›
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 ithal kayar yan dikmeler, 6 adet ayr› noktada
kilitlenme olana¤› sa¤lar (iç genifllik: 2480 mm). 

• Arkada, 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).

• 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› beyaz renktedir.

• Ana gövdenin çelik konstrüksiyon bölümleri (ana flasi, yan
korumalar, yan dikmeler, arka tampon vb.) çelik bilyeli kumlama
sisteminden 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.

Teknik aç›klama:

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

‹ç uzunluk: 13.620


