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Київ 01.03.2013 

Комерційна пропозиція в межах Програми розробки спільного проекту 
поставки транспортних засобів для учасників АСОЦІАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ 

ПЕРЕВІЗНИКІВ УКРАЇНИ 
 

Шановні  Пані та Панове! 
Щиро дякуємо Вам за увагу до нашої продукції. 
Пропонуємо до Вашої уваги технічний опис стандартної комплектації 
універсального напівпричепа Profi Liner для міжнародних перевезень,  
який пристосований для транспортування усіх видів вантажів за 
допомогою універсальної системи кріплення вантажів. 
 
Технічна специфікація: 
Вантажний напівпричіп загального призначення виробництва КРОНЕ 
Тип SD 

 
(Розміри на схемі вказані для серійного варіанту і можуть мати відхилення від 
даної специфікації.) 
 
Технічний опис обладнання: 
Навантаження на сідло 12.000 кг 
Допустима загальна маса 39.000 кг 
Технічно допустиме навантаження на вісі 27.000 кг 
Відповідає вимогам ИСО 1726 
Висота сідла в ненавантаженому стані 1.130 мм 
 
Шасі 
Повністю зварна конструкція рами, з двотавровими поздовжніми і середньою 

балками та зовнішня рама з поперечними балками і 
кронштейнами. 
Зовнішня частина рами виготовлена за конструкцією 
«Multi Lock» з можливістю універсального кріплення 
різноманітних вантажів.  Спеціальні отвори  для 
кріплення розташовані на зовнішній частині 
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рами  через кожні 100 мм, що на відміну від 13 пар кілець, які 
пропонуються іншими виробниками напівпричепів забезпечує 
безпечніше, зручніше та більш універсальне кріплення вантажів. Дана 
система є для Кроне стандартним виконанням, інші виробники 
поставляють дану систему за додаткову плату.  
Висота шийки рами (висота рами в передній частині)–125 мм з урахуванням 
підлоги та сідельної плити. 
Задній захисний брус згідно вимог ЕС. 
Боковий захист згідно вимог ЕС. 
Довжина вантажного відсіку  – 13.620 мм. 
Ширина вантажного відсіку  – 2.480 мм.  
 
Опорний пристрій  
Дві висувні опорні ноги вантажопідйомністю  2х12 тонн з ручним приводом з  
правого боку. 
 
Осі 
3 осі SAF вантажопідйомністю по 9 000кг, база –  1.310/ 1.310. мм 
Осі виробництва SAF на пневматичній підвісці і з дисковими гальмами ЕТ 120. 
Діаметр гальмівних дисків 430 мм. Одно клапанна система підйому та спуску. 
Оси відцентровані.  
 
Шини, диски 
6 одиниць, 385/ 65 R 22.5, одного з провідних виробників.  
Запасне колесо – одного з провідних виробників.  
Кріплення запасного колеса, за осями справа. 
Додаткове кріплення для запасного колеса тягача, справа перед осями.  
Колісні диски відцентровані. 
 
Бризговики 
Бризговики відповідають вимогам ЕС. 
 
Гальма 
Двоконтурна гальмівна система у відповідності з  вимогами  стандарту ЄС 
Стояночні гальма  з пружинними енергоакумуляторами. 
Підключення гальмівних шлангів на передній стінці на висоті 350 мм над 
платформою. 2 противідкатних упори з кріпленням.  
Система EВS 2S/2М с двома датчиками на одній осі, виробник «Wabco». 
EBS-модулятор з електронною системою курсової стабілізації на поворотах 
RSS (Roll Stability Support). 
Кроне - єдиний виробник напівпричепів, які 
оснащуються двоконтурною гальмівною 
системою. 
 
Система освітлення  
Система освітлення відповідає вимогам ЕС 
76/756 EWG. 
Ел. кабельне підключення від передньої стінки 
на висоті 300мм над платформою. 24 В, 7-ми 
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полюсна контактна розетка DIN /ISO 3731, 7-ми полюсна контактна розетка DIN 
ISO 1185 спереду, для додаткових функцій.   
Багатофункціональні задні ліхтарі  з 1 протитуманним ліхтарем і  ліхтарем 
заднього ходу. 2 бокових габаритних ліхтарі на гумовій основі   згідно до  вимог 
ЕС. 
Бокові маркіровочні вогні  у діодному виконанні відповідають вимогам ЕС. 
Освітлення номерного знака відповідає вимогам ЕС.  
 
Додаткове обладнання 
Дві світловідбиваючі таблички червоно-жовтого кольору на задньому 
захисному брусі, розмір  565x200мм.  
Ящик для інструменту із ПХВ, розмір 650х490х450мм; місце кріплення 
відповідно до технічних можливостей. 
 
Підлога 
Тип БО-13620 Б. 
Товщина 30 мм, з 22 склеєних  водонепроникних шарів з міцністю згідно ДІН 283 
для підлогового покриття, яке витримує навантаження на вісь 
автонавантажувача до 7000 кг. 
 
Надбудова - Тип-АБ 13620 СП 
Розміри  13.620 х 2.480мм 
Внутрішня висота вантажного відсіку –2 710 мм 
Розрахунок  висоти 
Висота сідла в не завантаженому стані  1.130 мм 
Висота над рамника  125 мм 
Висота вантажного відділу                                                   2.710 мм  
Висота перекриття  37 мм 
Загальна висота  4.002 мм 
 
Каркас для тенту 

Каркас для зсувного даху.  
Зсувний дах EDSCHA на шарнірах. 
Штанга ручного управління 
відкриттям зсувного даху. 4 
комплекти дерев’яних рейок. 
Тент, каркас, надбудова з 
обладнанням для митного 
оформлення. Передня стінка та 
стінки виготовлені з 
високостійкої сталі, що робить 

каркас напівпричепа надзвичайно міцним. 
 
Передня стінка 
Передня стінка висотою 2.400 мм. Матеріал високостійка сталь. Витримує 
навантаження до 12 000 кг. 
Внутрішня частина посилена дерев’яною плитою 9 мм від можливих 
пошкоджень  автонавантажувачем. 
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Задній  борт 
Відкидний/знімний борт, матеріал - легкий сплав алюмінію, висота 550 мм.  
З обладнанням для митного оформлення. 
 
Бокові борти 
По 4 борти с кожної сторони. 
Матеріал легкий сплав алюмінію, висота бортів 550 мм, борти відкидні і знімні. 
 
Бокові стійки 
3 пари стійок. 
Додаткове обладнання 
Обладнання для митного оформлення. 
Дві відкидні таблички «TIR», одна спереду, одна ззаду. 
 
Тент 
Тент  для зсувного даху . Тент в  виконанні для митного оформлення.  
Зі світлою верхньою частиною.  
 
Колір/Тип фарби 13620 С 
Грунтування за методикою KTL та фарбування рами порошковим 
способом з послідуючим запіканням порошку в спеціальних теплових 
камерах, які забезпечують захист від наскрізної корозії протягом 10 років 
або  1 000 000 км. пробігу 
Осі  чорний 
Колісні диски  срібний 
Задній захисний брус  білий 
Рама  МВ 7350 сірий 
Боковий захисний брус  білий 
Бокові борти, задній борт  алюміній 
 
При поставці надаються: 
Сертифікат походження 
Транзитні номери і страховка 28 днів 
Тимчасовий  техпаспорт 
СЕМТ Сертифікат 
Митний сертифікат за бажаннями замовника. 
Сертифікат відповідності надається на Україні. 
Гарантія - 12 місяців. Гарантія проти наскрізної корозії 1 000 000 км. пробігу 
або 10 років. 
 
Повна вартість одного напівпричепа в даному виконанні на умовах DDP 
Київ складає 31.500,00 EUR. 
 
Термін поставки – згідно додаткової домовленості. 
 


