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VÁŠEŇ VE SPOJENÍ S INŽENÝRSKÝM UMĚNÍM

PASSIONEERING PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY
Co je ještě napínavější než doprava? Budoucnost v dopravě! Té se věnujeme se vší vášní a energií, z přesvědčení a s našimi zkušenostmi, že hospodárnost je třeba vždy znovu promýšlet, abychom ji nadále optimalizovali. Konkurenční tlak na vás, milí zákazníci, se neustále zvyšuje. Bylo by hezké, kdybychom z vašich ramen
dokázali sejmout část tohoto břemene. To neznamená jen to, že každodenně přepravujete zboží našimi inovativními návěsy. Zdrojem všech inovací je úzká spolupráce s vámi v partnerském duchu. Jen tak můžeme rychle
rozpoznat měnící se potřeby a požadavky a přicházet s vhodnými řešeními. V tom nám pomáhá inženýrské
umění „Made in Germany“, kterému jsme věrni již více než 80 let. To zahrnuje náš závazek k nekompromisní
kvalitě a náš angažovaný, kompetentní tým.
Od praxe přes teorii k plánu a zpět do praxe. Passioneering nikdy neustává!
Všechny vaše výzvy se bezprostředně promítají do vývoje vozidla. Inovace podrobujeme intenzivním testům,
které dalece překračují běžné požadavky. Extrémní manévry při jízdě, nejtěžší náklady, špatné cesty, déšť,
sníh, led a pálící slunce – to všechno musí naše návěsy vydržet bez závad. Teprve pak jsme spokojeni – alespoň na okamžik. Jedině tak si můžeme být jisti, že i vy, nároční zákazníci, budete s našimi vozy spokojeni.
Konec jednoho vývoje je pro nás ale vždy počátkem něčeho nového. Koneckonců jde u všeho, co děláme, o
budoucnost v dopravě. A tomu se věnujeme s veškerou svou vášní a energií!

Více o tématu Passioneering a o našich
jedinečných standardech kvality na www.koegel.com
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HOSPODÁRNOST, EFEKTIVITA PŘEPRAVY, BEZPEČNOST

TRANSPARENTNÍ NOVĚ ZNAMENÁ HOSPODÁRNÝ

Přesvědčí vás těmito charakteristikami:

ü
ü
ü

maximální hospodárnost
vysoká transparentnost
spolehlivá poplachová hlášení
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VÝHODY SYSTÉMU

KÖGEL TELEMATICS

Získejte výhody nenákladného, moderního a spolehlivého návěsového telematického systému. Kögel Telematics vám umožňuje 24hodinové sledování vašeho návěsu a poskytuje
data v reálném čase*.

LOKALIZACE

DATA EBS

TLAK V PNEUMATIKÁCH

STAV KM

OPOTŘEBENÍ BRZDOVÉHO
OBLOŽENÍ

SLEDOVÁNÍ
DVEŘÍ

POPLACHY

OCHRANA PROTI
KRÁDEŽI

DOKUMENTACE/
REPORTY

ZATÍŽENÍ NÁPRAVY

STAV PŘIPOJENÍ

* V závislosti na přenosové rychlosti a splnění technických předpokladů

TEPLOTA
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VHODNÉ NABÍDKY KÖGEL PRO VÁŠ NÁVĚS

BALÍČKY KÖGEL TELEMATICS

Podle hesla „Because we care“ nyní poskytuje společnost Kögel každému zákazníkovi tu
správnou nabídku. Tu získáte během trvání akce již od 10,50 €* měsíčně s dobou platnosti 36 měsíců! Zajímá vás systém Kögel Telematics?
Jednoduše si promluvte s příslušným servisním pracovníkem společnosti Kögel.

ü
ü

bez aktivačního poplatku
Doba platnosti smlouvy: 36 měsíců
POPIS

MĚSÍČNÍ
NÁKLADY

Kögel Track

10,50 €

Zobrazení na portálu, lokalizace,
informační údaje EBS, geofencing,
funkce alarmu,
různé funkce vyhodnocování,
přístup k aplikaci cargofleet Driver S

Kögel Analyze

12,50 €

Zobrazení na portálu,
rozsah jako volitelná součást Track,
další podrobné
informace EBS
(chybové kódy, jízdní dynamické události atd.)

Kögel Cool

22,50 €

Zobrazení na portálu,
rozsah jako volitelná součást Track,
navíc teploty, údaje chladicích strojů
(provozní režim, hodiny provozu, hlášení atd.)

*platí pro Kögel Telematics při uzavření smlouvy Telematik na dobu 36 měsíců. Nabídka se zaměřuje výhradně na komerční zákazníky a nelze ji kombinovat s jinými akcemi ani speciálními slevami.
Platí všeobecné obchodní podmínky, které jsou uvedeny na stránkách www.koegel.com. Tato nabídka je nezávazná. Mohou být účtovány dodatečné náklady.

DOKONALE PŘIZPŮSOBENÉ VAŠEMU NÁVĚSU

RODINA MODULŮ KÖGEL TRAILER TELEMATICS MODUL

Náš modul Kögel Trailer Telematics Modul (KTTM) slouží ke sledování návěsů a sedlových návěsů. Existují dvě varianty, za prvé varianta BASIC s různými funkcemi a za
druhé varianta PRO s dalšími funkcemi k provedení BASIC.

Funkce varianty BASIC

Lokalizace

Stav připojení

Stav km

Reporty /
dokumentace

Poplachy

Data EBS

Ochrana proti
krádeži

Opotřebení
brzdového
obložení

Zatížení nápravy

Další funkce varianty PRO

Kontrola dveří

Teplota

Tlak v pneumatikách

Naše kontaktní osoby ve společnosti Kögel vám ochotně poradí.
Jednoduše nám napište e-mail na adresu: telematics@koegel.com
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ŘEŠENÍ

PŘEHLED FUNKCÍ KTTM
Teplota:
Stav spřáhla
Sedlové tahače se poznají
díky sledování
plnicího tlaku brzd.

Telematika v souhře se senzory v
nákladovém prostoru zajišťuje
záznam teploty podle
normy DIN EN 12830.

Alarmy
Informace o překročení
stanovených mezních hodnot
jednotlivých návěsů a/nebo
celého vozového parku
prostřednictvím správy
alarmů (volitelně oznamování
prostřednictvím SMS).

Tlak v pneumatikách:
Průběžné sledování tlaku v pneumatikách
senzory tlaku v pneumatikách (volitelně).
V souladu s mottem „Because we care“
tak umožňujeme ekologičtější chování
řidičů a zajišťujeme bezpečnost na
Ochrana proti krádeži:
Digitální plomba chrání
citlivé zboží trvale
proti krádeži (volitelně).

silnicích.

Opotřebení brzdového obložení:
Kontrola brzdového obložení,
za podpory senzorů brzdového
obložení, snižuje nároky na údržbu
a zkracuje doby prostojů.

ŘEŠENÍ
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Lokalizace:
Určení umístění návěsu
(přehled vozového parku v tabulkové
podobě a geograficky).
Sledování dveří:
Sledování činnosti dveří pomocí
elektronických senzorů. Tím se
zvyšuje zabezpečení nákladu proti
neoprávněnému přístupu (pouze u
skříňového provedení a chladicích boxů).

Stav tachometru:
Použitím systému GPS a snímače
ABS lze přesně měřit počet ujetých
kilometrů.

Reporty / dokumentace:
Telematika nabízí celou řadu
možností vyhodnocení (analýza doby
stání-jízdy, údržba, geofencing atd.)
jednotlivých návěsů a celého vozového parku.

Zatížení nápravy:
Průběžné sledování zatížení nápravy slouží
k prevenci přetížení a zvýšeného opotřebení.
Údaje EBS:
Z brzdové soustavy zapojené do sítě
lze zjišťovat aktuální, podrobná a
prediktivní data diagnostiky,
údaje o stavu a provozní údaje
návěsů.

Kögel Trailer GmbH | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
telefon +49 8285 88 - 0 | fax +49 8285 88 -17905 | info@koegel.com
www.koegel.com
Bezpečnostní upozornění! Přívěs se smí používat pouze za důrazného dodržování všech předpisů silničního provozu, profesních sdružení a technických předpisů pro zajištění nákladu. Za omyly a chyby
tisku nepřebíráme žádnou odpovědnost. Technické změny vyhrazeny. Vytištěno v Německu. Patisk zakázán 01/2022. Obj. č.: 100-1109-CZ

