Kögel Trogvormige Kipwagen

Afbeelding
/kan speciale
uitrusting
bevatten
De
afbeeldingengelijkend
kunnen speciale
uitrusting tonen
/ de producten
zijn voortdurend onderhevig aan technische wijzigingen

Kögel Trogvormige Kipwagen

Corrosiebescherming
– Hoogwaardige oppervlaktebehandeling met Nano Ceramic plus
KTL-coating voor het frame en de
bak

Aansluiting voor lucht en
elektronica

Kantelcilinder
– 5-traps hydraulische cilinder

– Praktisch geplaatste aansluitingen voor maximale toegankelijkheid

– Snel lossen van transportgoederen door de hellingshoek van ca. 48°

Slijtagevrije, onderhoudsarme en
eenvoudig te repareren kieplagers

Rolkap met bedieningsplatform
(optie)

– Deze hoogwaardige, moderne
corrosiebescherming verlengt de
levensduur van de kipwagen

– Perfect gepositioneerde
aansluitingen voor het snel
wisselen van trekker

Elektrische bakafdekking
(optie)

Stortkoker

Sleepoog

Standaard in het hoofdframe
geïntegreerd sleepoog voor hulp in
noodsituaties

Standaard in het hoofdframe
geïntegreerd sleepoog voor hulp
in noodsituaties

– Beschermt bulkgoed tegen vocht
en/of afkoeling
– Optimale ladingzekering:
beschermt tegen verlies van
lading en verhoogt de verkeersveiligheid
– Veilig te bedienen vanaf de grond
met een afstandsbediening

Eenvoudig te repareren
constructie

– Rolkap met beweegbare boog,
bediening via zwengel en ronde
wikkelas
– Gereedschapskisten, jerrycans met
water en/of brandblussers ruimtebesparend bevestigen
– Opstap naar keuze rechts of links

Kögel Kipper – uw betrouwbare partner in de bouw
Met Kipper opleggers van Kögel zijn bouwbedrijven verzekerd van vakkundige ondersteuning bij het transport van bulkgoed. De stabiele kipper oplegger uit hoogwaardige staalsoorten onderscheidt zich door de lage onderhoudskosten, het goede
rijgedrag en de praktische bedieningselementen. Door zijn lage eigen gewicht biedt
de kipper oplegger een maximale nuttige laadvermogen voor alle soorten bulkgoed.
Bij de Kögel Kipper zijn veel innovatieve ideeën dankzij de modernste productietechnieken gerealiseerd – met een overtuigend resultaat. Door de modulair geconstrueerde stalen kunnen afzonderlijke componenten kinderlijk eenvoudig worden
gewisseld.

Inklapbare onderrijbeveiliging

Achterklep met beschermde
hydraulische cilinder

Dankzij de inklapbare onderrijbeveiliging is de kipwagen ook
geschikt voor gebruik bij
afwerkmachines

Bij de maximaal geopende stand
van de achterklep kan het
stortgoed ongehinderd snel
worden gelost.

Kögel brancheoplossingen Kipper
Stortkoker

Restmateriaal

Eenvoudig te repareren bak
– Dankzij de modulaire constructie zijn de afzonderlijke
componenten eenvoudig te
vervangen
– Bodem, zijwand, voorwand en
achterklep zijn met schroeven/
bouten aan elkaar bevestigd
en kunnen afzonderlijk worden
vervangen

Sloop

Overzichtelijke bedieningseenheid
– Gebruikersgerichte indeling
– Optimale ladingzekering: beschermt
tegen verlies van lading en verhoogt
de verkeersveiligheid
– Goed toegankelijke drukknoppen
voor de veergebaseerde parkeerrem
en de EBS-diagnoseaansluitingen

Gebruik op bouwplaatsen

Kögel Ausstattungsmerkmale Mulden-Kipper
Pendel- of hydr. achterklep

Ronde

3-assige versie

De afbeeldingen kunnen speciale uitrusting tonen / de producten zijn voortdurend onderhevig aan technische wijzigingen

2-assige versie

Wegenbouw

Euro Trailer

Wisselsystemen

Chassis

Ladingbeveiliging

Diepladers

Uw Kögel partner in Benelux
Ronald Kroesen
Parelgras 10, 7908, RE Hoogeveen
fon +31 5 28 23 11 73
mobile +31 (0)6 46 35 60 80
ronald.kroesen@koegel.com

geen aansprakelijkheid. Technische wijzigingen voorbehouden. Printed in Germany. Nadruk verboden 03/14. Bestelnr.:100-1107-NL

Bakwagens

ongevallenverzekering en de ladingbeveiligingstechnieken nadrukkelijk in acht worden genomen. Voor vergissingen en drukfouten aanvaarden wij

Schuifzeil Trailers

Veiligheidsinstructie! Het gebruik van de aanhangwagen mag uitsluitend plaatsvinden als alle voorschriften van het wegenverkeersrecht, de

Kögel Productfamilies
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