
ü	minder CO2-uitstoot*

ü	meer nuttig laadvermogen*

ü	meer efficiëntie

KÖGEL TRAILER WORLD 
BECAUSE WE CARE!

Kögel ziet het als zijn verantwoordelijkheid als marktleidende Europese trailerfabrikant om transport- en logistieke pro-
cessen in samenwerking met de politiek en onze klanten zowel milieu- als klimaatvriendelijker vorm te geven. Het on-
dernemingsmotto van Kögel, ‚Economy meets Ecology – Because we care’ , is een productbelofte: Kögel ondersteunt al 
zijn klanten met uitstekende expertise, diepgaande branchekennis en vooral producten die lang meegaan en ecologisch 
en economisch duurzaam zijn. Kögel levert voor elke toepassing de juiste, duurzame voertuigoplossing, of het nu gaat 
om transporten van grote volumen, transporten met een zo efficiënt mogelijk laadvermogen, temperatuurgecontroleerde 
transporten, trailers en wissellaadbakken voor multimodaal vervoer of bulkvervoer.

*Meer informatie vindt u op: www.koegel.com/CO2.
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KÖGEL COOL – PURFERRO QUALITY

KÖGEL COOL – PURFERRO QUALITY 
De Kögel Cool – PurFerro quality is perfect afgestemd op de speci-
fieke eisen van de markt voor koeltransporten. Kenmerkend voor de 
Kögel Cool zijn de maximale stabiliteit en lange levensduur dankzij 
de gebruiksvriendelijke, slijtvaste aluminiumvloer en dampdiffusie-
dichte sandwichpanelen met een stalen deklaag uit het eigen compe-
tentiecentrum van Kögel. Door de talrijke speciale uitrustingen kan 
hij ideaal worden aangepast aan elke behoefte van de klant en elke 
landspecifieke voorwaarde.

Meer informatie en productdetails vindt u hier:

KÖGEL-SCHUIFZEILOPLEGGERS

BIJVOORBEELD DE KÖGEL CARGO 
De Kögel Cargo is een betrouwbare partner voor logistieke onderne-
mingen die waarde hechten aan een robuust voertuig dat lang mee-
gaat, maar die het gewicht graag binnen de perken houden. De Cargo 
is verkrijgbaar in de meest uiteenlopende chassis- en opbouwvari-
anten en is voor iedere wagenparkbeheerder een op maat gesneden 
oplossing.

Andere varianten van de schuifzeilopleggers: 
- Kögel Light plus

- Kögel Mega
- Kögel Eurotrailer
- Kögel FlexiUse

Meer informatie en productdetails vindt u hier:

KÖGEL BOX

KÖGEL BOX 
De Kögel Box is een box voor droge vracht en beheerst moeiteloos 
de meest uiteenlopende transporttaken in de expeditiebranche. Met 
zijn versterkte achterframe is hij bestand tegen elk laadplatform en 
elke vorkheftruck. Onze trailer scoort met zijn robuuste en duurzame 
opbouw en zijn innovatieve elementen voor het vervoer van goederen 
en voor ladingzekering.

Andere varianten van de Kögel Box:
- Kögel Box PurFerro quality

Meer informatie en productdetails vindt u hier:



KÖGEL-CONTAINERCHASSIS

BIJVOORBEELD DE KÖGEL PORT 45 TRIPLEX 
De Kögel Port 45 Triplex is een flexibel containerchassis dat voor, 
achter en in het midden kan worden uitgeschoven. Het is een van de 
lichtste containerchassis op de markt en is ondanks het lage eigen 
gewicht ontworpen voor een technisch mogelijk totaalgewicht van 
41.000 kg. Een echte reus qua laadvermogen, die maximale renda-
biliteit in het intermodaal vervoer mogelijk maakt!

Andere varianten van het containerchassis: 
- Kögel Port 20 Tankplex
- Kögel Port 40 Light
- Port 45 Simplex (achter en voor uitschuifbaar)

Meer informatie en productdetails vindt u hier:

KÖGEL WISSELSYSTEMEN

BIJVOORBEELD DE KÖGEL SWAP
Effectieve transporten vragen om flexibele concepten. De wissellaad-
bak Kögel Swap is universeel inzetbaar dankzij een veelvoud aan 
uitrustingsmogelijkheden. Het vervangen van het verwisselbare plat-
form is kinderspel en maakt snelle vervangingscycli mogelijk. Tevens 
profiteren klanten van de uitstekende hantering bij het laden en los-
sen, bijvoorbeeld door het praktische schuifzeil op de Swap Trailer, 
die optioneel ook met een zijbord verkrijgbaar is.

Andere varianten van de wisselsystemen:
- Kögel Combi
- Kögel Combi-middenasaanhanger

Meer informatie en productdetails vindt u hier:

KÖGEL-KIPWAGEN

BIJVOORBEELD DE TROGVORMIGE KÖGEL-KIPWAGEN 
De trogvormige Kögel-kipwagen overtuigt door zijn lage onderhouds-
kosten, goede rijgedrag en hoge stabiliteit. Hij is verkrijgbaar met 
een trog van staal of van een combinatie van staal en aluminium 
en vormt de ideale transportoplossing voor alle soorten bulkgoed. 
Het lage eigen gewicht van de staal-aluminiumcombinatie zorgt voor 
meer nuttig laadvermogen, bespaart extra brandstof en verlaagt de 
CO2-uitstoot. 

Andere varianten van de trogvormige kipwagen: 
- 3-assig, 24 m3/27 m3, met volledig geïsoleerde trog
- 2-assig, 24 m3/27 m3, met volledig geïsoleerde trog
- 2-assig/3-assig 24 m3/27 m3

Meer informatie en productdetails vindt u hier:



De KTA NOVUM is het resultaat van uitstekende ingenieurskunst. 
Hierin worden premiumcomponenten van de hoogste kwaliteit sa-
mengevoegd tot een innovatief totaalconcept, dat de ruggengraat van 
de NOVUM-generatie vormt en een bijzonder lange levensduur ople-
vert. Het lage totaalgewicht van de KTA NOVUM zorgt voor een lager 
brandstofverbruik en dus voor minder CO2-uitstoot.

Meer informatie en productdetails vindt u hier:

ü	meer nuttig laadvermogen
 
ü	langere levensduur
 
ü		versie voor spoorverlading 

verkrijgbaar

KÖGEL-TRAILERAS KTA NOVUM

Volledige controle over uw vracht: Vanaf nu zijn alle Kögel-model-
len standaard uitgerust met Kögel Telematics. Met dit intelligente 
systeem kunt u uw trailer goed in de gaten houden en beschikt u 
over een uitgebreide alarmfunctie. Bedrijfs- en onderhoudsgegevens 
worden nauwkeurig gedocumenteerd. Dit optimaliseert uw transport 
en verhoogt de rendabiliteit van het hele logistieke proces. Onder het 
motto "Because we care!" stelt Kögel het juiste telematicapakket voor 
u en uw trailer samen.

Meer informatie en productdetails vindt u hier:

ü	maximale rendabiliteit 
 
ü	zeer transparant 
 
ü	betrouwbare alarmmeldingen 

KÖGEL TELEMATICS

Kögel Full Service:
Dankzij flexibel aanpasbare Full-Service-oplossingen en gunstige 
maandelijkse tarieven hebben expediteurs hun vaste kosten onder 
controle. Onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door een 
van de vele door Kögel erkende werkplaatsen door heel Europa, zo-
dat de maximale inzetbaarheid van Kögel-trailers gewaarborgd blijft. 

Meer informatie en productdetails vindt u hier:

Kögel Finance*:
Samen met u ontwikkelen wij gepersonaliseerde randvoorwaarden 
om de uitbreiding van uw wagenpark te realiseren. Dankzij onze ja-
renlange ervaring, diepgaande branche-expertise en kennis van de 
bedrijfsvoertuigenmarkt zijn wij een competente part-
ner bij uw besluitvorming. 

KÖGEL FULL-SERVICE I KÖGEL FINANCE*

*Verkrijgbaar in Duitsland.



Dit is de link naar de Kögel Parts Shop:

Dit is de link naar de Service Finder:

Kögel Rent:
Het antwoord van trailerspecialist Kögel op de complexe eisen van de 
aanhangwagenmarkt. Het nieuwe huurmodel biedt maximale flexibi-
liteit en zorgt ervoor dat risico's met betrekking tot eigendomskosten 
tot een minimum worden beperkt.

Meer informatie en productdetails vindt u hier:

KÖGEL RENT I KÖGEL USED

KÖGEL-ONDERDELEN EN -SERVICE

Als trailerfabrikant met decennialange ervaring ondersteunen wij u 
direct en ter plaatse bij alle vragen met betrekking tot uw wagenpark. 
Met het Europabrede verkoop- en partnernetwerk van Kögel bieden 
wij u snel en eenvoudig transportoplossingen u en stemmen wij pro-
ductaanbiedingen af op uw behoeften.

Meer informatie en productdetails vindt u hier:

KÖGEL VERKOOP NIEUWE VOERTUIGEN

Kögel Used:
Dankzij de hoge kwaliteit en duurzaamheid van onze materialen kun-
nen ook gebruikte aanhangwagens van Kögel een tweede eigenaar 
nog trouw van dienst zijn. Daarom biedt Kögel een platform voor de 
aan- en verkoop van gebruikte aanhangwagens.

Vierentwintig uur per dag toegang tot originele onderdelen van Kögel 
en andere topfabrikanten in de Kögel Parts Shop: veilig en gemakke-
lijk. Snelle levering dankzij een servicenetwerk in heel Europa garan-
deert korte stilstandtijden. Het op maat gemaakt Full-Service-aanbod 
is een aanvulling op het allround-ontzorgingspakket van Kögel Trailer. 



KÖGEL OP LOCATIE



Kögel PurFerro GmbH & Co. KG 
Duingen

Kögel Trailer GmbH 
(After Market) Ulm

Kögel Trailer GmbH 
(Hoofdkantoor)  Burtenbach 

Kögel Trailer RU OOO

Moskou 

Kögel in Bulgarije 
Burgas

Kögel s. r. o. 
Chocen 

Kögel ITALIA S.R.L. 
Verona

Kögel in Spanje 
Gallur/Zaragoza

Kögel in Portugal

Mangualde

Kögel BeNeLux B.V.

Kampen

Kögel France SAS Lyon

Kögel Trailer BEL OOO 
Belarus (Wit-Rusland) 

Productielocaties

Kögel-onderdelen en -service

Dochtermaatschappijen/vestigingen/distributiepunten



Kögel Trailer GmbH | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach tel. +49 8285 88 - 0 | fax +49 8285 88 -17905 | 
info@koegel.com | www.koegel.com

Veiligheidsinstructie! Bij het gebruik van aanhangwagens moeten de wegenverkeerswetgeving, alle voorschriften van brancheverenigingen en de technische voorschriften voor ladingzekering altijd 
nadrukkelijk in acht worden genomen. Voor vergissingen en drukfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Technische wijzigingen voorbehouden. Gedrukt in Duitsland. Nadruk verboden 09/2021. 
Bestelnr.: 100-1141-NL


