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Generace NOVUM:
Minimální vlastní hmotnost
cca 6100 kg (základní výbava) a
tím o 750 kg větší užitečné zatížení
v provedení standardní skříňové
nástavby k přepravě suchého
materiálu Standard Box

Extrémně odolné proti nárazu a
snadno čistitelné, silné stěny z 20mm
překližkových vrstvených desek
s povrchovou sklolaminátovou
vrstvou a podlaha o tloušťce 30 mm
se zatížením náprav vysokozdvižného
vozíku 5460 kg

Perfektní izolace díky 40 mm
silné izolované střeše vlastní
výroby s kvalitním a pokročilým
speciálním vypěněním, které je
na 100 % vyrobeno bez použití
fluorovaných a chlorovaných
uhlovodíků

Trvalá ochrana proti korozi díky
nanokeramické technologii a vrstvě
KTL, která je následně opatřena lakem
vytvrzeným UV zářením naneseným po
celém rámu vozidla

Snadno udržovatelné a spolehlivé
nápravy KTA návěsu Kögel dobře
drží stopu:
Jedinečné „dvojité pérování“
pomocí měkkého gumového ložiska
a ramena z pružinové oceli zlepšuje
nejen jízdní vlastnosti návěsu,
ale zajišťují také menší opotřebení

Zvýšená ochrana proti nárazu díky
pryžovým tlumičům nárazů a
příčně procházejícímu pryžovému
dorazovému profilu na zakončovacím
plechu rámu
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ROZMANITÉ INDIVIDUÁLNÍ VÝBAVY PRO RŮZNÉ OBLASTI POUŽITÍ
	Maximální ochrana před poškozením při každodenním používání díky vnitřní straně přední stěny, která je opatřena
sítotiskovou deskou o tloušťce 12 mm a výšce 1250 mm
	K dosažení optimálního zajištění nákladu při částečné nakládce jsou na bočnicích namontovány kombinované ocelové
kotevní lišty ve výšce 800 mm
	Rychlejší a časově úsporná překládka díky prostorově úsporným, mechanickým roletovým dveřím s možností celního
zaplombování
	Ještě větší užitečné zatížení díky volitelné výbavě lehké konstrukce, jako jsou hliníkové disky, hliníkové vzdušníky,
boční zábrany z hliníku a lehké pneumatiky
Zvýšená bezpečnost provozu a zabránění dopravním nehodám díky blikajícím bočním obrysovým světlům
Kögel LUXIMA LED blok zadních světel

Kögel Trailer GmbH & Co. KG | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
telefon +49 8285 88 - 0 | fax +49 8285 88 -17905 | info@koegel.com | www.koegel.com
Bezpečnostní upozornění! Návěs se smí používat pouze za důsledného dodržování všech předpisů silničního provozu, profesních sdružení a technických předpisů pro zajištění nákladu. Za omyly a tiskové chyby
nepřijímáme žádnou odpovědnost. Technické změny vyhrazeny. Vytištěno v Německu. Patisk zakázán 08/18. Obj. č.: 100-1131-CS

