Informacja prasowa
Naczepa Kögel Trucker Tipper – dopasowana do
wymagań kierowców
Burtenbach, 30 stycznia 2019 r.



Teraz również z napędzaną osią

Główną atrakcją Kögel na targach Bauma 2019 jest Kögel Trucker
Tipper (KTT). Podobnie jak naczepa Kögel Trucker Trailer (KTT),
również Kögel Trucker Tipper jest doskonale dostosowana do
wymagań kierowców. Naczepa jest przyjazna dla kierowcy w
codziennym użytkowaniu i ma większą ładowność. KTT można
oglądać od 8 do 14 kwietnia na targach bauma 2019 na wspólnym
stoisku Humbaur/Kögel 928/1 na terenie otwartym.
Zaleta KTT to ramy o zoptymalizowanej wadze i ładowności oraz
wywrotka wannowa z przemyślanej mieszanki materiałów. Prezentowana
na targach bauma IAA 2019 3-osiowa wywrotka wannowa o pojemności
ładunkowej 24 m³ to wariant wyposażony w koryto z dnem o grubości
czterech milimetrów ze stali Hardox 450, ściany boczne z odpornej na
zużycie blachy aluminiowej o grubości pięciu milimetrów oraz w ścianę
tylną z wysoce wytrzymałej blachy aluminiowej o grubości siedmiu
milimetrów. Połączenie to nadaje się optymalnie do materiałów
budowlanych, takich jak tłuczeń czy żwir. W porównaniu z wywrotką
wannową firmy Kögel ze stalowymi ścianami bocznymi o grubości
czterech milimetrów i stalową ścianą tylną również o grubości czterech
milimetrów można dzięki nowym burtom i ścianie tylnej z aluminium
zaoszczędzić do 430 kilogramów masy własnej.
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Kögel Trucker Tipper koncentruje się również na łatwości obsługi, którą
można zapewnić korzystając z wielu standardowych części lub przy
użyciu bogatego programu indywidualnego wyposażenia. Np. w Kögel
Trucker Tipper rozstaw osi zapewnia optymalne rozłożenie obciążenia.
Daje to lepsze właściwości jezdne i manewrowe, a także większą
stabilność naczepy podczas przechylania w trudnym terenie. Wywrotki
wannowe mają dodatkowo dłuższy o 170 milimetrów zwis wanny
wywrotki. Nie jest zatem potrzebny żaden dodatkowy zsyp. Zapewnia to
nie tylko oszczędność, ale także zmniejsza masę pojazdu. Odchylana do
góry składana blokada zabezpieczenia przeciwwjazdowego i opcjonalna
płyta krawędziowa na zabezpieczeniu przeciwwjazdowym zapobiegają
zabrudzeniu podczas przechylania. Haki blokujące są wsuwane przy
rozładunku automatycznie do wnętrza tylnej burty, przez co są lepiej
chronione przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami. Blokada tylnej
burty chroni przed przedostawaniem się kamieni i pomaga, aby boczne
ściany zamykały się optymalnie wraz z klapą ściany tylnej.
Na wystawionym modelu Kögel Trucker Tipper opcjonalnie można
zobaczyć wielokomorowe światła tylne LED LUXIMA firmy Kögel
z wbudowanym monitorowaniem tyłu pojazdu, które zajęło trzecie miejsce
w międzynarodowym konkursie branżowym „Trailer Innovation 2017”.
Czujniki monitorowania tyłu pojazdu zajmują niewiele miejsca w
tylnych lampach wielokomorowych LED LUXIMA firmy Kögel i mocowaniu
tablicy

rejestracyjnej.

Niepotrzebna

jest

dodatkowa

przestrzeń

montażowa z tyłu pojazdu.
Napędzana oś SAF TRAK to opcja Kögel Trucker Tipper jako
wspomaganie jazdy po pochyłościach i trudnym terenie. Dodatkowy
posuw

wywrotki

wannowej

Kögel

zapewniają

dwa

hydrauliczne

promieniowe silniki tłokowe umieszczone w piastach kół napędzanej osi
przyczepy. Układ napędowy wykorzystuje ciśnienie hydrauliczne pojazdu
do podnoszenia wanny.
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Dodatkowe indywidualne wyposażenie produktu prezentowanego na
targach
Aby zapewnić jeszcze większą ładowność naczepa Kögel Trucker Tipper
ma lekkie wyposażenie, takie jak aluminiowe felgi i aluminiowe zbiorniki
powietrza. Produkt prezentowany na targach bauma 2019 ma m.in.
wyposażenie specjalne, takie jak skrzynka narzędziowa, pomost
obsługowy, plandeka rolowana, oś podnoszona oraz migające boczne
światła sygnalizacyjne w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze i
uniknięcia wypadków przy skręcaniu.
Powłoka KTL: trwała ochrona przed korozją
W Kögel Trucker Tipper całą ramę pojazdu i wannę przed korozją trwale
chroni technologia nanoceramiczna oraz powłoka KTL pokryta dodatkową
warstwą lakieru UV.
Zdjęcie: 3-osiowa wywrotka wannowa Kögel z aluminiowymi burtami
Odpowiedzi na pytania dotyczące niniejszej informacji prasowej udziela:
Patrick Wanner
Kierownik Działu PR
Telefon +49 82 85 88 – 12 3 01
Faks + 49 82 85 88 – 12 2 84
patrick.wanner@koegel.com
Firma Kögel należy do wiodących producentów naczep w Europie. Od chwili
założenia firmy w 1934 r. jej taśmy produkcyjne opuściło ponad 550 000 sztuk
pojazdów. Kögel od ponad 80 lat oferuje najwyższej jakości pojazdy użytkowe i
rozwiązania na potrzeby firm transportowych i budowlanych, oparte na myśli
inżynierskiej „made in Germany”. We wszystkich działaniach firmy najważniejsza
była zawsze pasja do transportu i innowacji, z której największe korzyści czerpią
klienci z branży transportowej. Siedziba i główny zakład produkcyjny firmy Kögel
Trailer GmbH znajdują się w bawarskiej miejscowości Burtenbach. Kögel
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posiada również zakłady i siedziby w Ulm (D), Duingen (D), Choceniu (CZ),
Weronie (IT), Zwolle (NL) oraz Moskwie (RUS).
www.koegel.com
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