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2 PASSIE ONTMOET INGENIEURSKUNST

PASSIONEERING VOOR ONZE KLANTEN

Wat is er nog spannender dan de transportsector? De toekomst van de transportsector! Wij zetten ons er 
met passie en energie voor in, vanuit de overtuiging en ervaring dat rendabiliteit voortdurend opnieuw moet 
worden bekeken om deze steeds verder te optimaliseren. De concurrentiedruk op u, beste klanten,  
neemt voortdurend toe. Mooi dat we voor u een beetje druk van de ketel kunnen halen. Dit houdt niet alleen 
in dat u dagelijks goederen met onze innovatieve trailers vervoert. Een nauwe en coöperatieve samenwerking 
met u is de bron van alle innovaties. Alleen op deze manier kunnen we direct de veranderende behoeften en 
eisen in kaart brengen en de juiste oplossingen in gang zetten. Hierbij helpt ons de ingenieurskunst "Made in 
Germany", die we al meer dan 80 jaar beoefenen. Dit omvat ons streven naar compromisloze kwaliteit en ons 
toegewijde, competente team.

Van praktijk naar theorie, naar plan en terug naar praktijk. Passioneering houdt nooit op! 
Al uw uitdagingen vloeien direct in de ontwikkeling van het voertuig. We onderwerpen innovaties aan intensie-
ve tests die veel verder gaan dan de normale eisen. Extreme rijmanoeuvres, extreem zware ladingen, slechte 
wegen, regen, sneeuw, ijs en verzengende zon – dit moeten onze voertuigen allemaal foutloos doorstaan. Pas 
dan zijn wij tevreden – tenminste voor nu. Alleen op deze manier kunnen wij er zeker van zijn dat u als veelei-
sende klant ook tevreden bent met onze voertuigen. Maar elk einde van een ontwikkeling is slechts het begin 
van iets nieuws voor ons. Alles wat we doen gaat immers over de toekomst van de transportsector. En daar 
zetten wij ons immers met passie en energie voor in!

Meer over het onderwerp Passioneering en onze  
unieke kwaliteitsnormen op www.koegel.com
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4 RENDABILITEIT, TRANSPORTEFFICIËNTIE, VEILIGHEID

TRANSPARANT IS HET NIEUWE ECONOMISCH

Overtuigt door:

ü maximale rendabiliteit

ü zeer transparant

ü betrouwbare alarmmeldingen



Profiteer van een voordelig, modern en betrouwbaar telematicasysteem voor trailers. 
Kögel Telematics biedt 24 uur per dag monitoring van uw trailer en realtime gegevens*.

5ZO ZIT DAT

KÖGEL TELEMATICS

LOKALISATIE

EBS-GEGEVENS BANDENSPANNING
REMVOERINGS-

LIJTAGE 

KILOMETER-
STAND

DEURBEWA-
KING

ALARMEN

KOPPELINGSSTATUS

TEMPERATUURASBELASTING

DOCUMENTATIE /
VERSLAGEN

BESCHERMING 
TEGEN DIEFSTAL

*Afhankelijk van de transmissiesnelheid en technische vereisten



6 PASSENDE OFFERTE VAN KÖGEL VOOR UW TRAILER

KÖGEL TELEMATICS-PAKKETTEN

Onder ons motto "Because we care" hebben we bij Kögel voor iedere klant precies het 
juiste aanbod. U kunt dit al krijgen voor slechts € 10,50* per maand met een looptijd 
van 36 maanden! Hebt u interesse in Kögel Telematics?  
Neem contact op met uw Kögel-vertegenwoordiger.

ü   zonder activeringskosten

ü   Contractlooptijd: 36 maanden

*Geldig voor Kögel Telematics bij het afsluiten van een telematicacontract voor 36 maanden. De actie geldt uitsluitend voor commerciële klanten en is niet geldig in combinatie met andere 

promoties of speciale kortingen. Algemene voorwaarden zijn van toepassing en kunnen worden geraadpleegd op www.koegel.com. Dit aanbod is niet bindend. Extra kosten kunnen van toepassing zijn.

BESCHRIJVING
MAANDELIJKSE 

KOSTEN

Weergave in het portaal, lokalisatie, 
EBS-informatie, geofencing,
alarmfuncties, 
verschillende evaluatiefuncties,
toegang tot de cargofleet Driver S-app

€ 10,50

Weergave in het portaal, 
zelfde functie als Track-optie,
daarnaast gedetailleerde 
EBS-informatie
(foutcodes, dynamische rijgebeurtenissen, e.d.)

€ 12,50

Weergave in het portaal, 
zelfde functie als Track-optie,
daarnaast temperaturen, gegevens van koelmachines
(bedrijfsmodus, bedrijfsuren, meldingen enz.)

€ 22,50
 

 

  Kögel Track

Kögel Analyze

Kögel Cool



7PERFECT AFGESTEMD OP UW TRAILER

KÖGEL TRAILER TELEMATICS MODULE FAMILY 

Onze Kögel Trailer Telematics Module (KTTM) dient voor de monitoring van trailers en 
opleggers. Er zijn twee varianten, een BASIC-variant met verschillende functies en de 
PRO-variant met aanvullende functies ten opzichte van de BASIC-uitvoering. 

Functies van de BASIC-variant 

Aanvullende functies van de PRO-variant 

Lokalisatie Verslagen /  
documentatie

Alarmen

Deurbewaking Temperatuur Bandenspanning

Asbelasting

EBS-gegevens

Kilometerstand

Bescherming 
tegen diefstal

Koppelingsstatus

Remvoeringslijtage

Onze Kögel contactpersoon geeft u graag advies. 
Stuur ons gewoon een e-mail: telematics@koegel.com 



8 OPLOSSINGEN

KTTM-FUNCTIES OP EEN RIJ

Remvoeringslijtage: 

Controleren van de remvoeringen 

in combinatie met  

remvoeringsensoren zorgt voor  

minder onderhoudswerk en een 

vermindering van de uitvaltijden.

Bandenspanning: 

Constante bewaking van de banden-

spanning met behulp van bandenspan-

ningssensoren (optioneel). Zo maken we 

milieuvriendelijker rijgedrag mogelijk en 

zorgen we voor veiligheid op de weg,  

volgens het motto "Because we care". 

Alarmen 

Informatie over overschrijding van 

vastgelegde grenswaarden van de  

individuele trailers en/of de  

gehele vloot door het  

alarmbeheer (optioneel  

kennisgeving via SMS).

Koppelingsstatus 

Gekoppelde trekkers worden door 

bewaking door de remsysteemdruk 

gedetecteerd.

Temperatuur: 

De telematica in combinatie met de 

sensoren in het laadruimte zorgen 

voor temperatuurregistratie conform 

DIN EN 12830.

Bescherming tegen diefstal: 

Het digitale zegel beschermt perma-

nent gevoelige goederen tegen  

diefstal (optioneel). 



9OPLOSSINGEN

Deurbewaking: 

Bewaking van de deurbeweging door 

elektronische sensoren.  

Hierdoor wordt de veiligheid van de 

lading tegen ongeoorloofde toegang 

verhoogd (alleen voor koffers en 

koelers).

EBS-gegevens: 

Uit het gekoppelde remsysteem 

kunnen actuele, gedetailleerde en 

voorspellende diagnose-,  

status- en bedrijfsgegevens van de  

trailer verzameld worden. 

Lokalisatie: 

Locatiebepaling van de trailer (over-

zicht van de vloot in tabelvorm en 

geografisch).

Kilometerstand: 

Door het gebruik van GPS en de 

ABS-sensor kan het aantal afgeleg-

de kilometers nauwkeurig worden 

gemeten.

Asbelasting: 

Een permanente controle van de asbelasting 

dient om overbelasting en  

extra slijtage te voorkomen.

Verslagen / documentatie: 

De telematica biedt talrijke  

analysemogelijkheden (stand-rijtij-

denanalyse, onderhoud, geofencing 

enz.) van de individuele  

trailers en uw hele vloot.



Veiligheidsinstructie! Het gebruik van de trailers mag uitsluitend plaatsvinden als de wegenverkeerswetgeving, alle voorschriften van brancheverenigingen en alle technische voorschriften voor de 
ladingzekering nadrukkelijk in acht worden genomen. Voor vergissingen en drukfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Technische wijzigingen voorbehouden. Gedrukt in Duitsland. Nadruk 
verboden 01/2022. Bestelnr.: 100-1109-NL

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


