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A rentabilidade elevada a novos padrões!

PAIXÃO E ARTE DA ENGENHARIA REUNIDAS

PASSIONEERING PARA OS NOSSOS CLIENTES
O que é que é mais emocionante do que o setor dos transportes? O futuro do setor dos transportes!
É a ele que nos dedicamos de corpo e alma, com a convicção e a experiência de que a rentabilidade
tem de ser permanentemente repensada de uma nova forma. A pressão da concorrência sobre os
nossos clientes aumenta. Ainda bem que podemos aliviá-los de uma parte dela – tal como fazemos
com aquela carga que movimentam diariamente e de forma fiável com os reboques da Kögel. Uma
colaboração estreita e em parceria com os nossos clientes é, decisivamente, a origem de todas
as inovações. Só assim conseguimos identificar rapidamente as necessidades e os requisitos em
mutação – e colocar no mercado as soluções devidamente adequadas.
Para o efeito, confiamos na arte da engenharia à qual somos fiéis há mais de 80 anos. O nosso
empenho numa qualidade sem compromissos. E, naturalmente, a nossa equipa dedicada e
competente.
Da prática à teoria e da teoria à prática. A Passioneering nunca para.
Todos os desafios dos nossos clientes são considerados diretamente já na fase de desenvolvimento.
As inovações são submetidas a testes intensivos que vão muito além dos requisitos normais.
Manobras de condução extremas, cargas extremamente pesadas, vias em mau estado, chuva,
neve, gelo e sol abrasador – todas estas condições têm de ser superadas pelos nossos veículos sem
qualquer problema. Só aí ficamos satisfeitos, pelo menos momentaneamente. Pois, dessa forma,
podemos ter a certeza de que os nossos clientes mais exigentes também o ficarão. No entanto, cada
final de um novo desenvolvimento é, para nós, apenas o início de algo novo.
Afinal, tudo o que fazemos gira em torno do futuro do setor dos transportes.

Mais informações sobre o tema Passioneering e sobre os nossos excecionais
padrões de qualidade em www.koegel.com
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Com a nova geração de reboques e semirreboques NOVUM, a Kögel criou uma
plataforma moderna e de investimento seguro para o transporte internacional de
mercadorias!

ü Arte da engenharia robusta para uma estabilidade máxima
ü Agilidade e maior carga útil
ü Fixação simples da carga com apenas alguns movimentos
NOVUM – A rentabilidade elevada a novos padrões!

3

AS SUAS VANTAGENS EM SÍNTESE

A RENTABILIDADE ELEVADA A NOVOS PADRÕES!
Carroçaria reforçada
As forças a que a carroçaria está
exposta durante a marcha são
derivadas diretamente para o
quadro, através das longarinas,
graças à nova consola de ar e luz
do painel dianteiro. Assim, o painel
dianteiro está apoiado para a frente
de forma estável, aumentando
assim a durabilidade da carroçaria.

Comprimento idêntico de ripas
As hastes transversais do mesmo
tamanho garantem uma aplicação
flexível das ripas de encaixe.

Diversidade
Muitas variantes de veículos de
caixa aberta Kögel Cargo,
Mega e Lightplus
da geração NOVUM
já estão disponíveis.

Novo quadro exterior
Possibilidade de alcance melhorada
graças ao quadro exterior perfurado
de aço Vario Fix deslocado para
o interior e uma fixação simples
da carga através de um ângulo de
amarração otimizado.

Processo de carregamento seguro
Batente completo para um
carregamento e descarregamento
lateral seguro e fácil.
Adaptação individual do suporte de
ripas possível a qualquer momento.
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Quadro
Quadro tipo escada
estável, à prova de enrolamento,
soldado com suportes transversais
de enfiamento para elevadas cargas
úteis e cargas localizadas.
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Carroçaria Strong & Go
Equipamento opcional.
Cobertura do teto e cobertura lateral
reforçadas.
Fixação da carga com bebidas com
uma fila de ripas, Diretiva Daimler 9.5,
possibilidade de ausência de ripas.
Ver página 7

Facilidade de utilização
Através da ferramenta
auxiliar de desalavancamento,
ao abrir as coberturas:
“Efeito de pá de bolo”

OF TRAILERS

Fechos das portas
Possibilidade de
abertura
fácil e simples
com uma mão.

Durabilidade
Uma nova chapa
vedante mais
estreita 40 mm
e mais forte na
parte traseira
garante uma
estabilidade
ainda maior.
Ripa têxtil de encaixe FastFix Kögel
Equipamento opcional.
Armazenamento com pouca
ocupação de espaço,
apenas 495 gramas por
ripa têxtil de encaixe,
segurança acrescida.

Manuseamento simples
Anéis de amarração em
forma de T facilitam o
manuseamento Força de
tração acrescida de 2500
quilogramas.
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Manuseamento mais rápido, mais simples e
ü
mais seguro no carregamento e descarregamento

ü Segurança acrescida para o camionista e a carga
ü Equipamento opcional para todos os trailers NOVUM
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EQUIPAMENTO OPCIONAL PARA OS REBOQUES
E SEMIRREBOQUES NOVUM

CARROÇARIA STRONG & GO
DA KÖGEL
O que é a carroçaria Strong & Go da Kögel?
A nova carroçaria Strong & Go da Kögel é composta pela carroçaria inovadora da geração NOVUM
associada a uma cobertura integral para tetos Kögel reforçada com cintas e uma cobertura lateral
que cumpre a Diretiva Daimler 9.5.

Para que reboque e semirreboque está disponível a carroçaria Strong & Go da Kögel?
A carroçaria Strong & Go da Kögel está disponível como opção para todas as variantes de veículos de caixa aberta da Kögel: Cargo, Mega e Lightplus da geração NOVUM.

Que vantagens oferece a carroçaria Strong & Go da Kögel?
Esta solução permite dispensar ripas de encaixe para o cumprimento da Diretiva Daimler 9.5
durante o transporte de caixas de grades e cargas com tiras. Para o transporte certificado de
bebidas, a carroçaria Strong & Go permite que já só seja necessária a fila de ripas à altura da
primeira grade de bebidas prescrita pela norma VDI 2700 folha 12 no caso de grades de bebidas
de um nível ou dois níveis em paletes normalizadas, em vez das três ou quatro filas com a
carroçaria padrão da geração NOVUM.
Desta forma, a Kögel não só cumpre os requisitos do setor relativamente a tempos mais curtos
de carregamento, como também presenteia os camionistas com um manuseamento mais rápido,
mais fácil e mais seguro no carregamento e descarregamento.
Além disso, a segurança para o camionista e a carga aumenta, dado que a queda de ripas e os
danos provocados pelas ripas nas mercadorias passam a fazer parte do passado.
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Kögel Trailer GmbH | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
Tel. +49 8285 88 - 0 | fax +49 8285 88 -17905 | info@koegel.com
www.koegel.com
Instruções de segurança! A utilização dos atrelados só se pode realizar mediante o cumprimento expresso de todas as regras de trânsito, de todas as normas das associações profissionais e de todas as
normas técnicas de fixação da carga. Não assumimos qualquer responsabilidade por enganos e por erros de impressão. Reservado o direito a alterações técnicas. Printed in Germany.
Proibida a reimpressão 11/18. N.º encomenda: 100-1130-PT

