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2 PASJA POŁĄCZONA Z INŻYNIERIĄ

ZAPAŁ I ODDANIE DLA NASZYCH KLIENTÓW

Co ekscytuje jeszcze bardziej niż transport? Przyszłość transportu! Poświęcenie się jej z pełnym zaanga-
żowaniem i energią wynika z naszego przekonania i doświadczenia potwierdzającego, że bezustanna opty-
malizacja efektywności ekonomicznej wymaga ciągłego planowania. Presja konkurencji wywierana na Was, 
szanowni Klienci, stale rośnie. Miło nam, że możemy zdjąć z Waszych barków choć część tego ciężaru. 
Dotyczy to nie tylko codziennego przewozu towarów naszymi innowacyjnymi naczepami. Ścisła, partnerska 
współpraca z Wami to źródło wszelkich innowacji. Tylko w ten sposób możemy natychmiast rozpoznać zmie-
niające się potrzeby i wymagania – oraz zainicjować odpowiednie rozwiązania. Pomaga nam w tym kunszt 
inżynierski „made in Germany”, któremu pozostajemy wierni od ponad 80 lat. Nie zapominajmy o naszym 
dążeniu bezkompromisowej jakości i naszym kompetentnym i pełnym zaangażowania zespole.

Od praktyki przez teorię do planu i z powrotem do praktyki. Zapał i oddanie nigdy się nie kończą! 
Projektowanie pojazdów uwzględnia bezpośrednio wszystkie napotykane przez Was wyzwania. Innowacje 
poddajemy intensywnym testom, wykraczającym poza standardowe wymagania. Ekstremalne manewry 
podczas jazdy, najcięższe ładunki, złe drogi, deszcz, śnieg, lód i oślepiające słońce – nasze naczepy muszą 
bezbłędnie sprostać tym warunkom. Dopiero wtedy jesteśmy zadowoleni – przynajmniej na chwilę. I tylko 
wtedy mamy pewność, że nasi wymagający klienci – tacy jak Wy – są zadowoleni z naszych pojazdów.  
Każdy koniec projektu jest dla nas początkiem czegoś nowego. W końcu wszystkie nasze działania determi-
nuje przyszłość transportu. Poświęcamy się mu z całym zaangażowaniem i energią!

Więcej informacji na temat zapału i oddania oraz naszych wyjątkowych standardów jako-
ściowych można znaleźć na stronie www.koegel.com
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4 OSZCZĘDNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ W TRANSPORCIE, BEZPIECZEŃSTWO

TRANSPARENCJA TO SYNONIM EKONOMICZNOŚCI

Zalety:

ü maksymalna efektywność ekonomiczna

ü wysoka przejrzystość

ü niezawodne komunikaty alarmowe



Skorzystaj z dostępu do niedrogiego, nowoczesnego i niezawodnego systemu telema-
tycznego do monitorowania naczep. Kögel Telematics umożliwia 24-godzinny monito-
ring naczepy i dostarcza dane w czasie rzeczywistym*.

5TO WŁAŚNIE TO

KÖGEL TELEMATICS

LOKALIZACJA

DANE EBS
CIŚNIENIE 

W OPONACH
ZUŻYCIE KLOCKÓW 

HAMULCOWYCH 

PRZEBIEG 
W KM

MONITORING 
DRZWI ALARMY

STAN SPRZĘGU

TEMPERATURANACISK  
NA OŚ

DOKUMENTACJA /
RAPORTY

ZABEZPIECZENIE  
PRZECIWKRADZIEŻOWE

* W zależności od prędkości transmisji i warunków technicznych



6 OFERTY KÖGEL ODPOWIEDNIE DO NACZEP KLIENTÓW

PAKIETY KÖGEL TELEMATICS

Kögel ma dla każdego klienta pasującą ofertę zgodnie z mottem „Because we care”. 
Można z skorzystać z tej usługi w cenie już od 10,50 €* przez 36 miesięcy!  
Chcą Państwo dowiedzieć się więcej o Telematics od Kögel?  
Prosimy skontaktować się z odpowiedzialnym pracownikiem Kögel.

ü   Bez opłaty aktywacyjnej

ü   Czas trwania umowy: 36 miesięcy

*Obowiązuje dla usługi Kögel Telematics przy zawarciu umowy na telematykę na okres 36 miesięcy. Oferta jest skierowana wyłącznie dla klientów biznesowych i nie łączy się z innymi

promocjami lub rabatami. Obowiązują Ogólne Warunki Handlowe, które znajdują się na stronie www.koegel.com. Ta oferta jest niezobowiązująca. Mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

OPIS
MIESIĘCZNY 

KOSZT

Prezentacja na portalu, lokalizacja, 
dane informacyjne EBS, geofencing,
funkcje alarmowe, 
różne funkcje analityczne,
Dostęp do aplikacji cargofleet Driver S

10,50 €

Prezentacja na portalu, 
zakres – patrz opcja Track,
dodatkowo szczegółowe 
informacje EBS
(kody błędów, nagłe zdarzenia podczas jazdy itp.)

12,50 €

Prezentacja na portalu, 
zakres – patrz opcja Track,
dodatkowo temperatury, dane urządzeń chłodniczych
(tryb pracy, godziny pracy, komunikaty itp.)

22,50 €
 

 

  Kögel Track

Kögel Analyze

Kögel Cool



7IDEALNIE DOSTOSOWANE DO TWOJEJ NACZEPY

RODZINA KÖGEL TRAILER TELEMATICS MODULE 

Nasze rozwiązanie Kögel Trailer Telematics Module (KTTM) służy do monitorowania 
naczep i naczep siodłowych. Dostępne są dwie jego wersje – BASIC, wyposażona 
w różne funkcje, oraz PRO, wyposażona w funkcje dodatkowe do wersji BASIC. 

Funkcje wersji BASIC 

Dodatkowe funkcje wersji PRO 

Lokalizacja Raporty /  
dokumentacja

Alarmy

Monitoring drzwi Temperatura Ciśnienie 
w oponach

Nacisk na oś

Dane EBS

Przebieg 
w km

Zabezpieczenie 
przeciwkradzieżowe

Stan sprzęgu

Zużycie klocków 
hamulcowych

Nasi doradcy Kögel chętnie udzielą pomocy. 
Wystarczy wysłać do nas e-mail na adres: telematics@koegel.com 



8 ROZWIĄZANIA

PRZEGLĄD FUNKCJI KTTM

Zużycie klocków hamulcowych: 

Kontrola klocków hamulcowych, 

wspomagana przez czujnik  

zużycia klocków, pozwala na 

redukcję nakładów na konserwację 

i ograniczenie czasów przestoju.

Ciśnienie w oponach: 

Ciągła kontrola ciśnienia w oponach za 

pomocą czujników ciśnienia (opcja).  

W ten sposób – zgodnie z naszym mottem 

„Because we care” – umożliwiamy przyja-

zny środowisku sposób jazdy i zapewnia-

my bezpieczeństwo na drodze. 

Alarmy 

Informacja o przekroczeniu 

ustalonych wartości granicznych 

pojedynczych naczepi/lub całej floty 

za pomocą zarządzania alarmami 

(opcjonalnie powiadomienia 

wysyłane w wiadomości SMS).

Stan sprzęgu 

Ciągniki z doczepionymi naczepa-

mi są rozpoznawane na podstawie 

danych z układu kontroli ciśnienia 

zasilania hamulców.

Temperatura: 

Telematyka w połączeniu z czujnika-

mi komory ładunkowej zapewnia re-

jestrację temperatury zgodnie z wy-

maganiami normy DIN EN 12830.

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe: 

Cyfrowa plomba trwale chroni  

wrażliwe towaru przed  

kradzieżą (opcja). 
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Monitoring drzwi: 

Monitorowanie aktywności drzwi za 

pomocą czujników elektronicznych. 

W ten sposób można podnieść 

poziom ochrony ładunku przez nie-

uprawnionym dostępem (tylko dla 

naczep skrzyniowych i chłodni).

Dane EBS: 

Połączony z siecią system hamowania 

pozwala na odczyt aktualnych, szczegółowych 

i prognostycznych danych dotyczących 

diagnostyki, stanu i eksploatacji naczepy. 

Lokalizacja: 

Określanie położenia naczepy (ta-

belaryczny i geograficzny przegląd 

floty).

Przebieg: 

Dzięki zastosowaniu systemu GPS 

i czujnika ABS możliwy jest dokład-

ny pomiar przebiegu.

Nacisk na oś: 

Stały monitoring nacisku na oś pozwala 

zapobiegać przeciążeniom i dodatkowemu 

zużyciu.

Raporty / dokumentacja: 

Telematyka umożliwia liczne  

możliwości analizy (analiza cza-

su postoju / jazdy, konserwacja, 

geofencing itp.) poszczególnych  

naczep oraz całej floty.



Instrukcja bezpieczeństwa! Użytkowanie przyczep jest dozwolone tylko pod warunkiem przestrzegania wszystkich przepisów ruchu drogowego, przepisów stowarzyszeń zawodowych i przepisów 
związanych z zabezpieczeniem ładunków. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy drukarskie. Zmiany techniczne zastrzeżone. Drukowano w Niemczech. Przedruk zabroniony 01/2022.  
Nr katalogowy: 100-1109-PL

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


