
I. Rozsah záruky

Společnost KRONE poskytuje záruku za vady výrobku, které prokazatelně vzniknou v záruční době a jejichž příčinou je prokaza-
telně vada materiálu nebo výrobní chyba. Záruka je kromě zákonné odpovědnosti prodávajícího za věcné vady založena na kupní 
smlouvě s prvním odběratelem a nechává tyto nedotčené.
Délka záruky závisí na způsobu používání vozidla, které je definováno v kapitole 3. Záruka kryje náklady na výměnu vadných kom-
ponentů a náklady na mzdy v rámci podmínek stanovených společností KRONE. Záruka se vztahuje jen na škody na produktech 
KRONE. Následné škody, zejména náklady na odtah, náklady na zapůjčení náhradního vozidla,
požadavky na náhradu ušlého zisku nebo nároky na náhradu škody jsou ze záruky vyloučeny. Případná další odpovědnost v dů-
sledku závažných právních předpisů zůstává tímto nedotčena.

II. Vyloučení odpovědnosti

Ze záruky jsou vyloučeny škody na opotřebitelných dílech (např. brzdová obložení, brzdové kotouče) a škody, které byly způsobeny 
v důsledku nesprávného používání nápravových systémů KRONE, chybějící synchronizace brzdné síly, mechanického poškození 
při nehodě, pádu, nárazu, zničení z nedbalosti nebo svévolného zničení a dále v důsledku požáru,
zneužití vozidla (například: přetížení, přehřátí, použití v abnormálních podmínkách), nedostatečné údržby, zejména opomenutí pra-
videlných kontrolních a údržbových prací popsaných v předpisech pro kontrolu a údržbu KRONE
(aktuální stav viz www.krone-trailer.com), přestavby komponentů nebo úprav na nápravových systémech KRONE nebo použití dílů 
jiného původu namísto originálních náhradních dílů KRONE
a nevhodných maziv a kapalin.

Ze záruky jsou vyloučeny i takové jevy, jako zvuky, pachy, vibrace nebo olejové skvrny, které nemají žádný vliv na použitelnost ná-
pravových systémů KRONE. Jestliže se objeví vada ve lhůtě 6 měsíců od předání vozidla prvnímu zákazníkovi, tak se vyvratitelně 
předpokládá, že se jedná o vadu materiálu nebo výrobní chybu.
Pokud by použité agregáty a nápravy KRONE, s ohledem na typ resp. použití vozidla, nesplňovaly minimální specifikace pro použití 
na silnici nebo v terénu, tak jak je popsáno v přiložené aplikační matici, je záruka rovněž vyloučena.
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III. Délka záruky

Záruka začíná dnem dodání vozidla prvnímu koncovému odběrateli. Délka záruky vyplývá z následující tabulky vždy pro příslušný 
nápravový systém KRONE. Prodloužená záruční doba závisí na tom, zda se vozidlo používá na silnici nebo v terénu. Pro zařazení 
nápravového systému KRONE do kategorie použití na silnici nebo v terénu je rozhodující používání a geografická oblast nasazení 
vozidla. Pokud je vozidlo provozováno jen na silnicích se zpevněným asfaltovým nebo betonovým povrchem, jedná se o použití 
na silnici. Pokud je ovšem vozidlo kromě toho příležitostně provozováno mimo zpevněný povrch, hovoří se o použití v terénu. Za 
použití v terénu se zásadně považuje provoz sklápěčů a použití vozidel na stavbách, v lomu, v zemědělství, k vojenským účelům 
nebo na štěrkových cestách.

Prodloužená záruka na celou nápravu s výjimkou opotřebitelných dílů*

Silniční Terénní

EU (2014), Norsko, Švýcarsko, Turecko 6 let 3 roky

Země mimo EU (2014) 2 roky 1 rok

Opotřebitelné díly*

Vymezení podle zemí a délka záruky jako výše uvedená, ovšem max. 3 roky na konstrukci a výrobu při vyloučení přirozeného opo-
třebení jako důvodu reklamace.

*Opotřebitelné díly*: brzdové kotouče, brzdová obložení, silentblok, brzdový válec, brzdový třmen, zařízení pro zvedání nápravy, 
vzduchový vak pérování, snímač ABS, pólové kolo, tlumič nárazů, S-uložení vačkového hřídele, stavěč brzdového tyčoví, brzdový 
buben.

Rozhodující pro záruku je konzistentní dodržování a dokumentace předpisů pro údržbu a servis příslušné nápravy.

 Pro stanovení přesného jízdního výkonu jsou rozhodující ukazatele na ABS, EBS a podobných systémech měření, 
pokud je tímto způsobem možná konzistentní evidence celkového jízdního výkonu vozidla. Uvedení chybného
jízdního výkonu nebo manipulace s měřicími přístroji vede k zániku záruky.

Při uplatnění záručního plnění se záruka neprodlužuje. Pro součásti vyměněné v rámci záručního plnění
činí záruční lhůta 6 měsíců, nejméně ale běžnou záruční lhůtu.

Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH, Bernard-Krone-Straße 1, D-49757 Werlte, Telefon +49 (0) 5951 209-0, Telefax +49 (0) 5951 2465                 

                                                                3-Achs-Kühlauflieger in Doppelstockausführung mit ATP/FRC-Zertifikat - Seiten- und Heckansicht
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Typ: SDR 27 eL4-DS Doppelstock

Änderungen vorbehalten!
VF/Beu - 01/2013

Technische Beschreibung:

Doppel-T-Längsträger und Querträger; Hecktraverse mit Diagonalverstre-
bung, ohne Außenrahmen und Ausleger für teilselbsttragenden Kofferaufbau, 
im Aufbau integriert; Bauhöhe vorne: 10 mm (8 mm Gleitplatte)

mechanische Stützwinden, 2 x 12 to, mit Ausgleichsfuß

wartungsarme Achsen mit Scheibenbremsen; Hub- und Senkeinrichtung (1 
Ventil) mit automatischer Fahrhöhenrückstellung; Mittenzentrierung

Bereifung: 6-fach, Größe 385/65 R 22.5

Reserveradhalterung optional

Kunststoff-Radabdeckung mit entsprechender Spritzschutzeinrichtung 
nach EG-Richtlinie

EG-Bremsanlage inkl. Fahrzeugstabiltätssystem; Federspeicher-Feststell-
bremse; EBS-Anlage 2S/2M, 2 Sensoren an einer Achse, Diagnose über ISO 
7638-Steckverbindung (EBS-Versorgungskabel)

24-Volt Lichtanlage mit zwei 7-poligen Steckdosen DIN ISO 1185/3731; mit 
zwei Multifunktionsrückleuchten nach EG inklusive Nebelschlussleuchte 
und Rückfahrscheinwerfer; 2 große Umrissleuchten mit Gummiarm in LED-
Ausführung; Seitenmarkierungsleuchten in LED-Ausführung

Kunststoff-Dieseltank, ca. 240 Ltr. (bei Ausstattung mit Kühlaggregat); 36er 
Palettenkasten, geschlossen; PVC-Werkzeugkasten

Low-noise Aluminium Bodenwanne; Bodenbelastbarkeit getestet nach CSC/
EN 283; im Heckbereich zusätzlich verstärkt

teilselbsttragender Kofferaufbau in wärmebrückenfreier Paneelbauweise; 
Paneele beidseitig mit Stahldeckschicht und 100 % FCKW freiem Schaum

Dach aus Sandwichpaneelen mit Stahldeckschicht und eingelassenen 
Leerrohren für Temperaturfühler und Beleuchtungseinrichtung; 4 LED-
Deckenleuchten, auftragend eingebaut, seitl. versetzt

Stirnwand aus Sandwichpaneelen mit  Verstärkung und Ausschnitt für Kühl-
aggregat; stoßgeprüft nach schwedischem Normtest; mit 4 Stück senkrechte 
Alu-Distanzprofile für optimale Luftführung; Stirnwand innen mit 4 mm 
Prallblech, klappbar

Seitenwände als Ganzpaneele in Sandwichbauweise mit Stahldeckschichten, 
seitlich und vorne mit scheuerfester Winkelsockelleiste; Sockelleiste mit 
Bodenblech zu einer flüssigkeitsdichten Wanne verschweißt

Doppelflügelige Hecktüren mit 3 Scharnieren pro Türflügel; Dichtsystem mit 
außenliegender Staubdichtung; V2A-Portalrahmen mit Schleusendichtkante 
auf voller Höhe

Doppelstockeinrichtung für 33 zusätzliche in Längsrichtung stehende Euro-
Paletten mit senkrecht eingelassenen Führungsschienen 1.600 mm hoch und 
22 Alu-Ladebalken (Tragfähigkeit je 10 KN, Bauhöhe 83 mm)

Luftleitplane optional; berührungsloser Lichtschalter, ATP-Zertifikat; Kühl-
aggregat auf Wunsch gegen Aufpreis

Stahlteile stahlgestrahlt, KTL-grundiert und mit hochwertiger Oberflächen-
beschichtung versehen; Achsen incl. Radnaben in KTL-schwarz; Unterfahr-
schutz und Lampenträger in Sicherheitsfarbe weiß, pulverbeschichtet; 
Scheibenräder silber in hochwertiger Endlackierung; Anbauteile schwarz 
bzw. verzinkt; Beschichtung der Laminate eingefärbt in RAL 9010 reinweiß; 
Konturmarierung gem. ECE-R48

Technische Daten

Typ: SDR 27 eL4-DS

Sattellast: 12.000 kg

Achslast (technisch möglich): 27.000 kg

zul. Gesamtgewicht (technisch möglich): 39.000 kg

Eigengewicht (ohne Kühlaggregat): ca. 7.750 kg

Eigengewicht (mit Kühlaggregat und Tank): ca. 8.650 kg

Aufsattelhöhe unbeladen: 1.150 mm

Achsabstände: 1.310 / 1.310 mm

Lichte Innenlänge: 13.310 mm

Lichte Innenbreite: 2.465 mm

Lichte Innenhöhe: 2.650 mm

Technische Daten

Länge außen: 13.550 mm

Breite außen: 2.600 mm

Gesamthöhe unbeladen: 4.000 mm

Paneelstärken

Stirnwand: 50 mm

Seitenwände: 60 mm

Dach: 85 mm

Hecktüren: 90 mm

Boden: 125 mm

(Abmessungen und Gewichte jew. in Grundausstattung)
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IV. Uplatnění nároků ze záruky

Nároky ze záruky se uplatňují zasláním formuláře KRONE pro uplatnění reklamace společnosti KRONE. Ve formuláři KRONE pro 
uplatnění reklamace musí být vyplněny požadované údaje. Formulář KRONE pro uplatnění reklamace lze stáhnout na adrese www.
krone-trailer.com. 

K formuláři KRONE pro uplatnění reklamace musí být přiloženo:

 kopie dokladů o údržbě*
 

 při reklamacích jednotek nábojů kol digitální záznamy EBS/ODR, při reklamacích součástí brzd protokol 

 synchronizace brzdné síly a digitální záznamy EBS/ODR

Nárok ze záruky musí být uplatněn u společnosti KRONE neprodleně, nejpozději však do 2 týdnů od zjištění závady. Vymontované 
vadné díly se musí uschovat a smí se zlikvidovat až po výslovném souhlasu společnosti KRONE.
Náklady, které vyplynou z neoprávněných nároků ze záruky, může společnost KRONE vyúčtovat. Konec dokumentu

*Společnost KRONE si vyhrazuje právo požadovat originály dokumentů.
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