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Obietnica Kraker 

W typowo holenderskim stylu przechodzimy od razu do meritum: tworzenia naczep 

z ruchomą podłogą o najwyższej wydajności.  Twoja wygoda i efektywność są dla nas 

najważniejsze. Dowód? K-Force: najbardziej wydajna i niezawodna naczepa z ruchomą 

podłogą na rynku, charakteryzująca się długim okresem eksploatacji i inteligentnymi 

funkcjami, które pozwalają pracować bezpieczniej i łatwiej. 

Ukierunkowanie

Naczepy z ruchomą podłogą. Właśnie na tym skupia się Kraker od 1989 roku. 

Podczas projektowania i produkcji naczep nieustannie uwzględniamy doświadczenia 

użytkowników, aby zapewnić klientom najbardziej wydajny i ekonomiczny pojazd. 

Duma 

Z pewnością jesteś dumny ze swojej naczepy z ruchomą podłogą. My również! A także 

z ludzi, którzy projektują, budują i sprzedają te naczepy. Wspólnie odnosimy sukcesy. 

Spełniamy Twoje oczekiwania, a często nawet je przekraczamy.
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Innowacje i inteligentne 
opcje
Czerpiesz korzyści z naszego ukierunkowania. Gdyż to właśnie w ten 

sposób opracowujemy zdumiewające produkty, takie jak K-Force: 

najbardziej innowacyjna naczepa z ruchomą podłogą na rynku. Posiada 

ona połączenia nitowe, a także unikatową konstrukcję podłogi, która 

działa bez trudu, przez lata w najcieższych warunkach. Inteligentne opcje 

zapewniają również bezpieczną, szybką i ergonomiczną pracę.

bezpieczną, szybką i ergonomiczną 
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serwis i gwarancja 

Razem z naczepą dostajesz 5 lat gwarancji na jej konstrukcję. Jest to możliwe tylko w Kraker. 

Jedyne, co musisz zrobić, to zarejestrować swoją naczepę. Uzyskasz wówczas dostęp do 

Centrum Obsługi Online, gdzie możesz łatwo, szybko i samodzielnie zgłaszać roszczenia 

gwarancyjne oraz znaleźć wszystkie informacje o pojeździe. W przypadku sprzedaży naczepy 

K-Force gwarancja przechodzi na nowego właściciela. Dzięki temu K-Force staje się jeszcze 

bardziej interesującą opcją. Twoja naczepa ma wysoką wartość rezydualną, a nowy właściciel 

otrzymuje zabezpieczenie w postaci gwarancji. W przypadku uszkodzenia lub naprawy możesz 

liczyć ma wsparcie rozbudowanej sieci partnerów serwisowych.
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Twoja naczepa K-Force przez długie lata funkcjonuje bez trudu w 
najcięższych warunkach. Skrzynia ładunkowa nie deformuje się, konstrukcja 
podłogi podoła największym obciążeniom, a tarcie wewnętrzne jest 
minimalne. Zużycie naczepy jest dzięki temu ograniczone do minimum, co 
przekłada się na długi okres użytkowania.

Razem z naczepą dostajesz 5 lat gwarancji na konstrukcję. Przy sprzedaży 
naczepy K-Force gwarancja przechodzi na nowego właściciela. To sprawia, że 
K-Force jest jeszcze bardziej atrakcyjna. Twoja naczepa nie traci dzięki temu 
na wartości, zaś nowy właściciel zyskuje zabezpieczenie w postaci gwarancji. 
Kraker jest jedynym producentem, który oferuje taką wyjątkową gwarancję.

Dzięki K-Force załadunek i rozładunek są możliwe w każdych warunkach: 
w budynku, w terenie czy w doku załadunkowym. Bezpiecznie i szybko, bez 
ryzyka przewrócenia. Rozładunek pod dachem produktów odpadowych czy 
do recyklingu staje się nowym standardem, między innymi ze względu na 
ostrzejsze wymogi środowiskowe. Dzięki Twojej naczepie z ruchomą podłogą 
z łatwością rozładujesz ładunek w każdym miejscu, gdzie możesz wjechać do 
środka, np. w hali fabrycznej czy stodole.

Ryglowanie pneumatyczne sprawia, że tylne drzwi bezpiecznie się otwierają 
i nie obluzowują. W ten sposób zawsze stoisz w bezpiecznej odległości, gdy 
drzwi się otwierają. Czujnik temperatury mierzy temperaturę oleju w systemie 
ruchomej podłogi. Jeśli jest ona zbyt wysoka, podłoga automatycznie się 
zatrzymuje. Dzięki wysokiej balustradzie i łańcuchowi chroniącemu przed 
wypadnięciem pracujesz bezpiecznie i z zachowaniem zasad ergonomii.

Dlaczego K-Force? 

NAJDŁUŻSZY 
OKRES 
UŻYTKOWANIA 

5 LAT 
GWARANCJI

ZAŁADUNEK I 
ROZŁADUNEK W 
KAŻDYCH 
WARUNKACH 

MAKSYMALNE 
BEZPIECZEŃST-
WO 
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Naczepy o najdłuższej żywotności 





Naczepa z ruchomą podłogą do 
wszechstronnych zastosowań 
Twoja K-Force to najsilniejsza i najbardziej niezawodna naczepa z ruchomą 
podłogą. Państwa rentowność jest naszym najwyższym priorytetem. Naczepa 
K-Force ma szeroki zakres zastosowań, co oznacza, że można nią przewozić 
wiele różnych rodzajów ładunków, dzięki czemu można osiągnąć jak największą 
liczbę załadowanych kilometrów z wykorzystaniem naczepy. Niezależnie od 
tego, czy będą to produkty rolne, materiały recyklingowe, biomasa czy ładunki 
masowe, K-Force poradzi sobie z tym wszystkim.

Zalety K-Force 

        wysoka wydajność

        wytrzymałość i niezawodność

        maksymalna liczba kilometrów przejechanych z ładunkiem
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Często wybierane opcje 

Składany zderzak Lampy 3-komorowe Wielofunkcyjne sterowanie zdalne 

Podczas rozładunku w bunkrze tylny zderzak może czasami 
przeszkadzać. Praktycznym rozwiązaniem jest składany zderzak firmy 
Kraker. Ponieważ jest on odchylany, umożliwia rozładunek towarów bez 
żadnych przeszkód. Ta opcja sprawia, że praca z K-Force jest jeszcze 
łatwiejsza i bardziej wydajna.

Szukasz pojazdów o wyjątkowym wyglądzie? W takim razie wybierz 
lampy 3-komorowe jako wyposażenie dodatkowe. Lampy te, zwane 
“hamburgerami”, montuje się na płycie oświetleniowej z tyłu naczepy. 
Masz do wyboru opcję z 2 lampami 2-komorowymi lub z 2 lampami 
3-komorowymi.

Za pomocą bezprzewodowego sterowania zdalnego możesz bezpiecznie 
i łatwo sterować ruchomą podłogą z kabiny. Służy ono również do obsługi 
pozostałych opcji. Możesz wybrać maksymalnie 8 funkcji dodatkowych. 
W ten sposób korzystasz z tylko jednego sterowania zdalnego, zamiast 
kilku oddzielnych, obsługując za jego pomocą wszystkie opcje.

Inteligentne funkcje zapewniają bezpieczną, szybką i ergonomiczną pracę. Ponadto 
dostępne są również rozwiązania, które wydłużają okres eksploatacji naczepy K-Force 
2.0. Przedstawione opcje są często wybierane dla tego typu urządzeń, lecz możliwości 
jest o wiele więcej.

Więcej informacji można uzyskać u dealera firmy Kraker.
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K-Force Agri: do transportu 
produktów rolnych
K-Force Agri to najlepsza opcja do transportu produktów rolnych. Poziomy 
system rozładunku pozwala na szybki i bezpieczny rozładunek w stodole lub 
magazynie. K-Force Agri jest krótszą naczepą, dzięki czemu staje się bardziej 
zwrotna. Jest to szczególnie przydatne w gospodarstwach o ograniczonej 
przestrzeni! Ładowność K-Force Agri jest mniejsza niż standardowej naczepy 
K-Force, ponieważ produkty rolne są zazwyczaj cięższe. W ramach wyposażenia 
dodatkowego dostępny jest układ kierowniczy.

Zalety K-Force Agri 

        krótsza przyczepa i mniejsza objętość

        łatwy rozładunek w stodołach i magazynach

        dodatkowe opcje specjalnie dla sektora rolniczego
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Często wybierane opcje 

Automatyczna plandeka rolowana Myjka ciśnieniowa Pneumatyczna plandeka podłogowa 

W pełni automatyczna plandeka rolowana ułatwia pracę i zwiększa 
jej bezpieczeństwo. Dach ma gwarancję wodoszczelności i doskonale 
nadaje się do ładunków, które muszą pozostać bezwzględnie suche. 
Automatyczna plandeka rolowana jest zasilana przez akumulatory 
pojazdu ciągnącego, ale może być również obsługiwana ręcznie 
w przypadku niespodziewanej awarii zasilania. Wspomaganie 
pneumatyczne przy rozwijaniu plandeki zapewnia jej solidne zamknięcie.

Wbudowana myjka ciśnieniowa pozwala utrzymać naczepę K-Force 
w czystości bez zbędnego wysiłku. Myjka ta działa hydraulicznie, 
więc do jej użycia nie jest potrzebne zewnętrzne źródło energii. Wąż 
wysokociśnieniowy jest wystarczająco długi, aby objąć całą naczepę. 
Myjka ciśnieniowa umieszczona jest w zamykanej skrzyni na narzędzia 
ze stali nierdzewnej.

Pneumatyczna plandeka podłogowa umożliwia łatwy rozładunek 
towarów spaletyzowanych oraz ładunków o małej masie. Podczas 
rozładunku, palety nie obracają się ani nie uderzają o siebie. Ponadto 
można sprawnie rozładowywać lekkie ładunki, nie pozostawiając 
żadnych odpadów w naczepie.

Naczepa K-Force Agri dostępna jest ze specjalnymi opcjami do transportu produktów 
rolnych. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów, jednakże w naszej ofercie znajdują się 
jeszcze inne opcje. 

Twój przedstawiciel handlowy firmy Kraker udzieli Ci wszelkich informacji. 
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K-Force UK: dla rynku angielskiego 
i irlandzkiego
Zajmujesz się przewozem towarów na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii? 
W takim razie K-Force UK to naczepa dla Ciebie. Tego typu naczepy są 
dostępne w różnych rozmiarach i z kopułami. Umożliwia to zwiększenie 
pojemności ładunkowej naczepy. Wyposażenie to sprawia, że K-Force UK 
nadaje się do przewozu lekkich produktów o dużej objętości. Za pomocą tej 
naczepy można też łatwo przewozić palety. W modelu K-Force UK elementy 
sterujące znajdują się po prawej stronie.

Zalety K-Force UK

        większa pojemność dzięki kopułom

        dostępne różne wysokości

        transport (lekkich) towarów masowych i palet
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Często wybierane opcje 

Kopuły Automatyczna plandeka rolowana Zdalne sterowanie 

Twój K-Force UK może być wyposażony w kopułę. Kopuła pozwala 
na bezpieczną i odpowiedzialną jazdę w przypadku ładunku z 
wybrzuszeniem. Kopuły zwiększają więc pojemność ładunkową. Dzięki 
temu K-Force UK nadaje się do lekkich produktów o dużej objętości. 

W pełni automatyczna plandeka rolowana ułatwia pracę i zwiększa 
jej bezpieczeństwo. Dach ma gwarancję wodoszczelności i doskonale 
nadaje się do ładunków, które muszą pozostać bezwzględnie suche. 
Automatyczna plandeka rolowana jest zasilana przez akumulatory 
pojazdu ciągnącego, ale może być również obsługiwana ręcznie 
w przypadku niespodziewanej awarii zasilania. Wspomaganie 
pneumatyczne przy rozwijaniu plandeki zapewnia jej solidne zamknięcie.

Za pomocą bezprzewodowego sterowania zdalnego możesz bezpiecznie 
i łatwo sterować ruchomą podłogą z kabiny. Służy ono również do obsługi 
pozostałych opcji. Możesz wybrać maksymalnie 8 funkcji dodatkowych. 
W ten sposób korzystasz z tylko jednego sterowania zdalnego, zamiast 
kilku oddzielnych, obsługując za jego pomocą wszystkie opcje.

Inteligentne funkcje zapewniają bezpieczną, szybką i ergonomiczną pracę. Ponadto 
dostępne są również rozwiązania, które wydłużają okres eksploatacji naczepy K-Force 
UK. Przedstawione opcje są często wybierane dla tego typu pojazdów, lecz możliwości 
jest o wiele więcej.

Twój przedstawiciel handlowy firmy Kraker udzieli Ci wszelkich informacji. 
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K-Force Waste: do transportu 
recyklingu i odpadów 
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Jeśli zajmujesz się transportem odpadów, produktów recyklingu lub ciężkich 
materiałów, takich jak złom, naczepa K-Force Waste jest właśnie dla Ciebie! 
Naczepa ta ma równie przemyślaną konstrukcję jak K-Force, ale jest jeszcze 
lepiej wzmocniona. Specjalna podłoga potrafi sprostać ciężkim wyzwaniom. 
K-Force Waste posiada zawór hydrauliczny i hydrauliczną plandekę. Dostępne 
są również inne plandeki jako wyposażenie dodatkowe.

Zalety K-Force Waste  

        dostępne różne rodzaje podłóg

        wzmocniona konstrukcja z przeznaczeniem do ciężkich warunków pracy

        szybki i bezpieczny załadunek oraz rozładunek dzięki klapie hydraulicznej 
        i dachowi hydraulicznemu

        



Często wybierane opcje

Ucho holownicze Płyty trudnościeralne Stalowa ochrona górna 

Często zdarza Ci się używać swojej naczepy Kraker w trudnych 
warunkach, nie tylko na drodze, ale także na nierównym lub 
nieutwardzonym terenie. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy przewozisz 
śmieci. Występuje ryzyko utknięcia w trudnym do przewidzenia miejscu. 
Do odpowiedzialnego wyciągnięcia pojazdu potrzebne jest ucho 
holownicze. Dzięki temu można szybko wrócić do pracy i ograniczyć 
przestoje. Można też zdecydować się na 2 ucha holownicze.

Dzięki płytom ścieralnym można wydłużyć okres żywotności systemu 
K-Force. Płyty te znajdują się po wewnętrznej stronie tylnej części 
naczepy. Płyty ścieralne zapobiegają przedwczesnemu zużyciu i 
uszkodzeniom podczas wyładunku ładunków ściernych. Dostępne w 
różnych rozmiarach.

Płyty stalowe umieszczone na górnej krawędzi naczepy K-Force 
zapewniają dodatkową ochronę. Są bardzo przydatne na przykład 
podczas załadunku ciężkich materiałów za pomocą dźwigu. W razie 
uszkodzenia, płyty zabezpieczające można bez trudu wymienić na nowe. 

Naczepa K-Force Waste jest wykorzystywana w najcięższych warunkach. Rozmaite 
rozwiązania pozwalają wydłużyć okres użytkowania naczepy z ruchomą podłogą. Plandeka 
na odpady, płyty trudnościeralne lub stalowe płyty ochronne to tylko niektóre z nich.

Przedstawiciel handlowy firmy Kraker udzieli Państwu wszelkich potrzebnych informacji.
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K-Force Steered można łatwo manewrować nawet w trudno dostępnych 
miejscach ze względu na mniejszy promień skrętu. Te modele są maksymalnie 
zwrotne. K-Force Steered jest wyposażony w wysoce zaawansowany 
elektrohydrauliczny układ kierowniczy o doskonałej geometrii. Układ ten jest 
praktycznie bezobsługowy, co obniża koszty utrzymania. Niska masa własna 
w połączeniu z większą nośnością zespołu osi skutkuje większą ładownością. 
System K-Force Steered zapewnia natychmiastową wartość dodaną dzięki 
zmniejszonemu zużyciu paliwa i ograniczeniu zużycia opon. Co więcej, obniża 
również emisję CO2, dzięki temu naczepa K-Force Steered jest przyjazna dla 
środowiska.

K-Force Steered: większy komfort 
kierowania i dodatkowa ładowność 

Zalety K-Force Steered

       łatwość manewrowania w ciasnych miejscach

       zwiększona ładowność dzięki niskiej masie własnej i zwiększonej nośności na oś

       mniejsze zużycie opon i oszczędność paliwa

       mniejsza emisja CO2, a zatem przyjazność dla środowiska

       niskie koszty obsługi technicznej układu kierowniczego
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Akumulator i ręczne kierowanie z pilotem 2 osie skrętne Oś podnoszona 

Za pomocą opcjonalnego bezprzewodowego sterowania można 
niezależnie kierować naczepą. Pozwala to w pełni wykorzystać zalety 
elektrohydraulicznego układu kierowniczego: jeszcze lepsza zwrotność 
naczepy.

Zamiast 1 możesz zdecydować się na 2 osie skrętne. Zaletą takiego 
rozwiązania jest naczepa, którą manewruje się tak łatwo jak żadną inną. 
Zużycie opon i paliwa jest przy tym minimalne.

Gdy jest to możliwe, naczepa automatycznie unosi koła osi przedniej. 
To właśnie ona najbardziej obciąża sprzęg siodłowy podczas jazdy z 
pustą naczepą. Podniesiona oś zmniejsza zużycie paliwa i opon oraz 
wpływa na zwrotność naczepy K-Force Steered. 

Często wybierane opcje

K-Force Steered jest dostępny w kilku wariantach, które poprawiają zwrotność. Opcje 
te pozwalają jeszcze lepiej wykorzystać K-Force Steered. Rezultat: optymalnie zwrotna 
przyczepa z ruchomą podłogą.

Twój przedstawiciel handlowy firmy Kraker udzieli Ci wszelkich informacji. 
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K-Force Side Doors: do transportu 
długich lub niepodzielnych ładunków 
Nie będziesz już musiał rezygnować z żadnego ładunku, bo dzięki naczepie 
K-Force Side Doors przewieziesz prawie wszystko. Ten typ naczepy z ruchomą 
podłogą służy do transportu długich, niepodzielnych ładunków. Dużą zaletą 
jest możliwość szybkiego załadunku i rozładunku palet przez boczne drzwi. 
K-Force Side Doors ma po lewej stronie parę drzwi bocznych o szerokości 6,2 
m każde. Górna belka jest podnoszona mechanicznie/hydraulicznie, co ułatwia 
załadunek i rozładunek dużych ładunków.

Zalety K-Force Side Doors

      możliwość przewożenia długich, niepodzielnych ładunków

      załadunek i rozładunek przez 2 drzwi bocznych o szerokości 6,2 m

      łatwy załadunek i rozładunek pod belką górną dzięki składanemu dachowi
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Często wybierane opcje 

Podnoszona krawędź górna Uchwyty podłogowe Zdalne sterowanie 

Podnoszona belka górna zapewnia dodatkowe 30 cm wysokości do 
pracy w trakcie załadunku i rozładunku. Dzięki takiej zwiększonej 
wysokości ładujesz i rozładowujesz bezpieczniej, szybciej i bez szkód. 
Belka górna jest podnoszona hydraulicznie, a obsługuje się ją za pomocą 
prostej pompy ręcznej z przodu i z tyłu.

Dzięki certyfikowanym uchwytom podłogowym możesz zabezpieczyć 
ładunek za pomocą pasów mocujących. W ten sposób bezpiecznie 
przetransportujesz palety oraz innego rodzaju towary pakowane na 
sztuki. Do wyboru masz 7 lub 12 par uchwytów. 7 par przyda się w 
przypadku regularnego transportu długich ładunków. Jeżeli przewozisz 
palety, wybierz 12 par uchwytów: po jednej parze na każdy rząd palet.

Za pomocą bezprzewodowego sterowania zdalnego możesz 
bezpiecznie i łatwo sterować ruchomą podłogą z kabiny. Służy ono 
również do obsługi pozostałych opcji. Możesz wybrać maksymalnie 
8 funkcji dodatkowych. W ten sposób korzystasz z tylko jednego 
sterowania zdalnego, zamiast kilku oddzielnych, obsługując za jego 
pomocą wszystkie opcje.

Dostępne są różnego rodzaju opcje, dzięki którym praca z użyciem naczepy K-Force Side 
Doors stanie się szybsza i efektywniejsza. Na przykład podnoszona belka górna 
zapewniająca dodatkowe 30 cm wysokości dla wkładanych ładunków. Dostępnych jest 
też wiele innych rozwiązań.

Twój przedstawiciel handlowy firmy Kraker udzieli Ci wszelkich informacji. 
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Zastosowanie 
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Standardowy system ruchomej podłogi Cargo 
Floor w naczepie K-Force jest przystosowany do 
transportu niemalże wszystkich produktów.
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Profile podłogowe 



Poza systemem standardowym masz do wyboru różnego rodzaju profile. Możesz zdecydować 

się na podłogi wąskie lub szerokie, profilowane lub gładkie, w różnych grubościach.

Zastosowanie dla ruchomej podłogi 

ziemniaki • makulatura • wszystkie produkty rolne • aluminium • odpady domowe i zielone • buraki i 

pulpa • worki typu big bag • biomasa • ziemia bieląca • kora drzewna • produkty niepakowane • bele 

prasowane • zboża • bloki drewna • wióry drzewne • wapno • pasza dla drobiu • glina • ziarna kawy  • 

węgiel • nawóz sztuczny • lucerna • kukurydza • mleko w proszku • nawóz • zużyty papier • palety • 

rolki papieru • podłoże do roślin • paliwo alternatywne (fluff) • materiały podlegające recyklingowi • 

osady ściekowe • odpady poubojowe • soja • słoma • bele słomy • tapioka • torf •  

ładunki w belach/workach • marchew • trociny • sól • itd.

Jeśli zdecydujesz się na automatycznie zwijaną osłonę podłogi, Twój K-Force może być 

wykorzystywany w jeszcze szerszym zakresie. Dzięki temu można bez problemu transportować • 

szkło • piach • żwir • owoce i warzywa, kruszec oraz wszelkie inne materiały ścierne (szorstkie).

Możliwość przejazdu wózkiem widłowym  

Po wszystkich podłogach można przejeżdżać wózkiem widłowym. Zapytaj swojego doradcę z Kraken 

Trailers o dopuszczalny ciężar dla poszczególnych podłóg.
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Profil aluminiowy Heavy Duty 8-20/112 mm 

Profil aluminiowy gładki 6-112 mm, dostępny również o grubości 8 i 10 mm 

Profil aluminiowy Xtreme Heavy Duty Impact 8-18/112 mm HDI 

Te profile należą do grupy profili zaprojektowanych przez Cargo Floor do przewozu specjalnych, zazwyczaj ekstremalnie wymagających 

produktów. Dzięki dwóm pionowym, zaokrąglonym wspornikom ten wytrzymały profil charakteryzuje się dużą odpornością na uderzenia. 

Dzięki swojej formie podłoga nie przepuszcza wilgoci ani brudu, lecz odprowadza je. Jest też łatwa w czyszczeniu. Niska masa własna 

sprawia, że naczepa ma dużą ładowność. Jeżeli chcesz przewozić ładunki na paletach lub inne produkty pakowane, dostępne są inne 

rodzaje podłóg.

Profil kompletny gładki z zabezpieczeniem produktu  

Dzięki zbilansowanemu stosunkowi wagi do wytrzymałości, profil ten nadaje się do każdego produktu. Profil uszczelniający o 

unikatowym kształcie zapobiega przeciekom. Pryskająca woda i brud nie przenikają do ładunku. Kształt profilu chroni uszczelkę. Aby 

uszczelnić obie strony podłogi, dostępny jest podwójny profil uszczelniający. Decydując się na niego, wybierasz podłogę, którą możesz 

obracać. A to w połączeniu z unikatową konstrukcją Kraker zapewnia podłogę o długiej żywotności. 

Te profile należą do grupy profili zaprojektowanych przez Cargo Floor do przewozu specjalnych, zazwyczaj ekstremalnie wymagających pro-

duktów. Dzięki dwóm pionowym, zaokrąglonym wspornikom ten wytrzymały profil charakteryzuje się dużą odpornością na uderzenia, porówny-

walną z wytrzymałością konstrukcji stalowej. Dzięki swojej formie podłoga nie przepuszcza wilgoci ani brudu, lecz odprowadza je. Jest też łatwa 

w czyszczeniu. Niska masa własna sprawia, że naczepa ma dużą ładowność. Jeżeli chcesz przewozić ładunki na paletach lub inne produkty 

pakowane, dostępne są inne rodzaje podłóg.

Profil aluminiowy Xtreme Durable ‘hard alloy’ 7/112 mm 
Unikatowy profil podłogowy wykonany z twardego stopu aluminium do wszechstronnego załadunku i rozładunku oraz transportu 

ściernych, żrących produktów. Ta podłoga stanowi alternatywę dla wersji ze stali, zaś jej waga i szerokość sprawiają, że ma o wiele szerszy 

zakres zastosowań. Można się po niej poruszać wózkiem widłowym. Tę płaską podłogę wykorzystuje się do transportu ekstremalnie 

wymagających produktów oraz palet. 

Standardowe podłogi z 21 paneli w Twojej naczepie K-Force 

K
ra

ke
r T

ra
ile

rs

26



Wszechstronne 
zastosowanie

Odporność na zużycie Możliwość czyszczenia Transport palet/bel Możliwość przejazdu 
wózkiem widłowym 

Odporność na uderzenia 
+ 0 kg.

Masa
+ 0 kg.

Wszechstronne 
zastosowanie

Odporność na zużycie Możliwość czyszczenia Transport palet/bel Możliwość przejazdu 
wózkiem widłowym 

Odporność na uderzenia 
+ 0 kg.

Masa
+ 370 kg.

Wszechstronne 
zastosowanie

Odporność na zużycie Możliwość czyszczenia Transport palet/bel Możliwość przejazdu 
wózkiem widłowym 

Odporność na uderzenia 
+ 120 kg.

Masa
+ 600 kg.

Wszechstronne 
zastosowanie

Odporność na zużycie Możliwość czyszczenia Transport palet/bel Możliwość przejazdu 
wózkiem widłowym 

Odporność na uderzenia 
+ 120 kg.

Masa
+ 120 kg.

Mniej odpowiednia Odpowiednia
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Profil aluminiowy Heavy Duty 8/20-156,8 mm 

Profil aluminiowy gładki 6/156,8 mm 

Profil aluminiowy Xtreme Heavy Duty Impact 10/22-156,8 mm HDI 

Te profile należą do grupy profili zaprojektowanych przez Cargo Floor do przewozu specjalnych, zazwyczaj ekstremalnie wymagających 

produktów. Dzięki dwóm pionowym, zaokrąglonym wspornikom ten wytrzymały profil charakteryzuje się dużą odpornością na uderzenia. 

Dzięki swojej formie podłoga nie przepuszcza wilgoci ani brudu, lecz odprowadza je. Jest też łatwa w czyszczeniu. Niska masa własna 

sprawia, że naczepa ma dużą ładowność. Jeżeli chcesz przewozić ładunki na paletach lub inne produkty pakowane, dostępne są inne 

rodzaje podłóg.

Ekstremalnie lekka, gładka podłoga z zabezpieczeniem produktu 

Ta gładka podłoga o zbilansowanej masie jest odpowiednia do transportu każdego produktu. Profil uszczelniający o unikatowym 

kształcie zapobiega przeciekom. Pryskająca woda i brud nie przenikają do ładunku. Kształt profilu chroni uszczelkę. Aby uszczelnić obie 

strony podłogi, dostępny jest podwójny profil uszczelniający. Elementy podłogi są złożone w taki sposób, że zapewniona jest przestrzeń 

na dwa nieruchome profile kątowe. Można do nich zamontować zaczepy do zabezpieczenia ładunku. Dzięki nim można zamocować 

ładunek zgodnie z obowiązującymi normami. Podłoga ta jest również dostępna w wersji 10 mm i w 100% nadaje się do recyklingu. Do 

transportu palet lub innych pakowanych produktów dostępne są jeszcze inne opcje podłogi.

Te profile należą do grupy profili zaprojektowanych przez Cargo Floor do przewozu specjalnych, zazwyczaj ekstremalnie wymagających 

produktów. Dzięki dwóm pionowym, zaokrąglonym wspornikom ten wytrzymały profil charakteryzuje się dużą odpornością na uderzenia, 

porównywalną z wytrzymałością konstrukcji stalowej. Dzięki swojej formie podłoga nie przepuszcza wilgoci ani brudu, lecz odprowadza je. Jest 

też łatwa w czyszczeniu. Niska masa własna sprawia, że naczepa ma dużą ładowność. Jeżeli chcesz przewozić ładunki na paletach lub inne 

produkty pakowane, dostępne są inne rodzaje podłóg.

Podłogi z 15 paneli w Twojej naczepie K-Force 

Jeśli przewozisz wyłącznie towary masowe, właściwym wyborem jest podłoga 15-panelowa. Szersze deski podłogowe są odpowiednie 

do transportu produktów luzem, zwłaszcza odpadów. Oczywiście jest ona również bardzo przydatna do transportu wszelkich innych 

towarów masowych. Podkreśla to wszechstronność naczepy z ruchomą podłogą. Wersja 15-panelowa jest lżejsza od wersji 21-panelo-

wej,co jest ważne przy transporcie dużych ilości towaru. Do transportu palet lub innych pakowanych produktów dostępne są jeszcze inne 

opcje podłogi. 
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Wszechstronne 
zastosowanie

Odporność na zużycie Możliwość czyszczenia Transport palet/bel Możliwość przejazdu 
wózkiem widłowym 

Odporność na uderzenia 
+ 710 kg.

Masa
+ 0 kg.

Wszechstronne 
zastosowanie

Odporność na zużycie Możliwość czyszczenia Transport palet/bel Możliwość przejazdu 
wózkiem widłowym 

Odporność na uderzenia 
+ 370 kg.

Masa
+ 310 kg.

Wszechstronne 
zastosowanie

Odporność na zużycie Możliwość czyszczenia Transport palet/bel Możliwość przejazdu 
wózkiem widłowym 

Odporność na uderzenia 
+ 0 kg.

Masa
+ 710 kg.

Mniej odpowiednia Odpowiednia

K
ra

ke
r T

ra
ile

rs

29



Wielka Brytania

Norwegia
Finlandia

Holandia

Francja

Szwecja

Dania

Estonia

Łotwa

Rosja

Litwa

Polska

Włochy

Hiszpania

NiemcyBelgia

Szwajcaria
Austria

Slowakije

Słowenia

Rumunia

Irlandia

Węgry

Portugalia

Czechy

Przedstawiciele handlowi 

Rozbudowana sieć przedstawicieli handlowych zapewni Ci wsparcie 

przy zakupie naczepy z ruchomą podłogą Kraker. Znajdziesz ich w całej 

Europie. Niektóre placówki dysponują także własnymi warsztatami 

serwisowymi. Poza wykonaniem napraw mogą także wyposażyć 

naczepę w dodatkowe opcje, jak np. plandeka do odpadów czy kamera 

cofania.

Dobry serwis jest bardzo ważny. W przypadku uszkodzeń lub napraw w 

trasie, możesz skorzystać z sieci serwisowej. Kraker Trailers dysponuje 

międzynarodową i rozległą siecią certyfikowanych partnerów 

serwisowych. Możesz liczyć na profesjonalne wsparcie w niemalże 

całej Europie. www.krakertrailers.eu 

 

Obszerny przegląd naszych przedstawicieli handlowych oraz 

partnerów serwisowych można znaleźć na stronie 

www.krakertrailers.eu. 

Przedstawiciel handlowy

Przedstawiciel handlowy z warsztatem
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Kraker Trailers Axel B.V. 
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