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Generacja NOVUM:
Niewielka masa własna wynosząca
ok. 6100 kg (wyposażenie
podstawowe) i dzięki temu większa
o 750 kg ładowność w porównaniu
ze standardową naczepą furgonową
do transportu towarów suchych

Trwała ochrona przed korozją dzięki
technologii nanoceramicznej oraz
powłoce KTL pokrytej dodatkowo
lakierem UV na całej ramie pojazdu

Wyjątkowo odporne na uderzenia
i łatwe do czyszczenia, wytrzymałe
ściany z wielowarstwowych płyt
sklejkowych o grubości 20 mm
pokrytych powłoką GFK i podłoga
o grubości 30 mm o obciążalności
na oś wózka widłowego 5460 kg

Łatwe w obsłudze, świetnie trzymające
się drogi i niezawodne osie
Kögel Trailer Axle KTA:
Unikalna „podwójna amortyzacja”
składająca się z miękkiej tulei
gumowej i półresoru ze stali
sprężynowej, nie tylko poprawia
właściwości jezdne naczepy,
lecz także ogranicza jej zużycie

Perfekcyjna izolacja za pomocą
izolowanego dachu o grubości
40 mm wytwarzanego samodzielnie
przez firmę Kögel, wykonanego
ze specjalnej, zaawansowanej
technologicznie pianki w 100%
bez zastosowania freonu

Zwiększona ochrona przed
uderzeniami dzięki gumowym
zderzakom i poprzecznemu
trójkątnemu profilowi gumowemu na
blaszanym zakończeniu ramy

KÖGEL BOX LIGHT – NACZEPA KONCEPCYJNA

TWOJA KORZYŚĆ – WYSOKI STOPIEŃ INDYWIDUALIZACJI ü

RÓŻNORODNE WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE DO RÓŻNYCH OBSZARÓW ZASTOSOWANIA
	Doskonała ochrona przed uszkodzeniami podczas codziennego stosowania dzięki wewnętrznej stronie ściany przedniej,
pokrytej płytą z nadrukiem sitodrukowym o grubości 12 mm i wysokości 1250 mm
	W celu optymalnego zabezpieczenia ładunku częściowego na ścianach bocznych założono stalowe szyny kotwowe
kombi na wysokości 800 mm
	Szybki i ukierunkowany na oszczędność czasu przeładunek dzięki zajmującej niewiele miejsca i przystosowanej do
zakładania plomb celnych mechanicznej bramie rolowanej
	Jeszcze większa ładowność dzięki opcjonalnemu wyposażeniu ograniczającemu masę, takiemu jak aluminiowe felgi,
aluminiowe akumulatory ciśnieniowe, aluminiowe zabezpieczenia boczne i lekkie ogumienie
	Zwiększone bezpieczeństwo na drodze i zapobieganie wypadków podczas skręcania dzięki bocznym światłom
sygnalizacyjnym
Zespolone reflektory tylne LED Kögel LUXIMA

Kögel Trailer GmbH | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
tel.: +49 8285 88 - 0 | faks: +49 8285 88 -17905 | info@koegel.com | www.koegel.com
Instrukcja bezpieczeństwa! Użytkowanie naczep jest dozwolone tylko pod warunkiem przestrzegania wszystkich przepisów ruchu drogowego, przepisów stowarzyszeń zawodowych i przepisów związanych
z zabezpieczeniem ładunków. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy drukarskie. Zmiany techniczne zastrzeżone. Drukowano w Niemczech. Przedruk zabroniony 11/ 18. Nr katalogowy: 100-1131-PL

