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Hospodárnost na nové úrovni!

VÁŠEŇ A INŽENÝRSKÉ UMĚNÍ

PASSIONEERING PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY
Co je napínavější než doprava? Budoucnost v dopravě! Věnujeme se jí s vášniví, z přesvědčení
a na základě zkušenosti, že o hospodárnosti je nutné neustále přemýšlet novým způsobem.
Konkurenční tlak na naše zákazníky se zvyšuje. Je pěkné, když z nich můžeme část té tíhy
sejmout, kromě všech nákladů, které denně a spolehlivě s návěsy Kögel přemísťují. Úzká a
partnerská spolupráce s našimi zákazníky je vlastně původem všech inovací. Jen tak můžeme
rychle rozpoznat měnící se potřeby a požadavky a přicházet s vhodnými řešeními. Pomáhá nám
v tom inženýrské umění, kterému jsme věrni již více než 80 let. Naše přiznání ke kvalitě bez
kompromisů. A samozřejmě náš angažovaný, kompetentní tým.
Od praxe k teorii, a přes plán opět k praxi. Passioneering nikdy neustává.
Všechny výzvy našich zákazníků jsou bezprostředně zapracovány ve vývoji. Inovace podrobujeme
intenzivním testům, které dalece překračují běžné požadavky. Extrémní jízdní manévry, nejtěžší
náklady, špatné cesty, déšť, sníh, led a pálící slunce – to všechno musí naše vozidla vydržet bez
závad. Teprve potom jsme spokojeni, alespoň na chvíli.Protože si můžeme být jisti, že spokojeni
jsou i naši nejnáročnější zákazníci. Konec jednoho vývoje je pro nás ale vždy počátkem něčeho
nového. Koneckonců jde u všeho, co děláme, o budoucnost v dopravě.

Více k tématu Passioneering a našich jedinečných standardech kvality na
www.koegel.com
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S novou generací návěsů NOVUM vytvořil Kögel moderní,
perspektivní platformu pro mezinárodní přepravu zboží!

ü Silné inženýrské umění pro maximální stabilitu
ü Jednoduché řešení pro vyšší užitečné zatížení
ü Jednoduché zajištění nákladu obratem ruky
NOVUM – Hospodárnost na nové úrovni!
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VAŠE VÝHODY V PŘEHLEDU

HOSPODÁRNOST NA NOVÉ ÚROVNI!
Zesílená nástavba
Nová vzduch a světlo propouštějící
konzola na přední stěně odvádí
síly, kterým je nástavba během
jízdy vystavena, přímo přes podélné
nosníky do rámu. Přední stěna je
tak stabilně podepřena dopředu,
což zvyšuje dlouhou životnost
nástavby.

Stejná délka latí
Stejně velká pole sloupků
zajišťují flexibilní použití
zásuvných latí.

Rozmanitost
Mnoho variant valníkových
návěsů Kögel Cargo,
Mega a Lightplus
generace NOVUM
je již dostupných.

Nový vnější rám
Lepší dostupnost díky ocelovému
vnějšímu rámu s otvory Vario-Fix
přesazenému dovnitř a jednoduché
zajištění nákladu díky
optimalizovanému upínacímu
navijáku.

Bezpečná nakládka
Kompletní dorazová plocha
pro bezpečnou a jednoduchou
nakládku a vykládku z boku.
Možnost individuální úpravy
uchycení latí kdykoliv.
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Rám
Stabilní svařovaný
žebřinový rám,odolný proti
zkroucení, s prostrčenými
příčnými nosníky pro vysoké
užitné a bodové zatížení.
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Nástavba Strong & Go
Volitelné vybavení.
Zesílená střešní a boční plachta.
Zajištění nákladu u nápojů řadou
latí, směrnice Daimler 9.5
možné i bez latí.
Viz strana 7

Jednoduché ovládání
Díky zvedací pomůcce
při otvírání plachet:
„efekt lopatky na dort“.
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Uzávěry dveří
Možnost
rychlého
a snadného
otevření
jednou rukou.

Dlouhá životnost
Ještě větší
stabilitu zajišťuje
nový, o 40 mm
užší a silnější
koncový plech
na zádi.
Textilní zásuvná lať Kögel FastFix
Volitelné vybavení.
Uložení šetřící místo,
jen 495 gramů na každou
textilní zásuvnou lať,
zvýšená bezpečnost.

Jednoduchá manipulace
Vázací třmeny ve tvaru T
usnadňují manipulaci.
Zvýšená síla v tahu
2500 kilogramů.
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ü Rychlejší, jednodušší a bezpečnější
manipulace při nakládce a vykládce

ü Zvýšená bezpečnost pro řidiče a náklad
ü Volitelné vybavení pro všechny návěsy NOVUM
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VOLITELNÉ VYBAVENÍ PRO NÁVĚSY NOVUM

NÁSTAVBA KÖGEL STRONG & GO
Co je nástavba Kögel Strong & Go?
Novou nástavbu Kögel Strong & Go tvoří inovativní nástavba generace
NOVUM v kombinaci se střešní integrovanou plachtou Kögel, zesílenou výztužnými pásy, a boční
plachtou, která splňuje požadavky směrnice Daimler 9.5.

Pro jaké návěsy se nástavba Kögel Strong & Go dodává?
Nástavba Kögel Strong & Go je volitelná pro všechny varianty valníkových návěsů Kögel:
Cargo, Mega a Lightplus generace NOVUM.

Jaké výhody nabízí nástavba Kögel Strong & Go?
Díky tomuto řešení nejsou již při přepravě gitterboxů a nákladu svázaného pásy pro kompatibilitu
se směrnicí Daimler 9.5 nutné zásuvné latě. Pro certifikovanou přepravu nápojů je u nástavby
Strong & Go s jednou a dvěma vrstvami nápojových přepravek na normálních paletách nutná
pouze jedna řada latí ve výšce první nápojové přepravky, podle směrnice VDI 2700 list 12,
namísto tří, případně čtyř řad v případě standardní nástavby generace NOVUM.
Společnost Kögel tak nejen splňuje požadavky odvětví na zkrácení doby nakládky, ale také
dopřává řidičům rychlejší, jednodušší a bezpečnější manipulaci při nakládce a vykládce.
Navíc se zvyšuje bezpečnost řidiče a nákladu, protože padající latě a poškození zboží latěmi už
patří minulosti.
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Kögel Trailer GmbH | 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! Přívěs se smí používat pouze za důrazného 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 11/18. Obj. č.: 100-1130-CZ

