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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 goe-
deren 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 intensieve 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 veeleisende 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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DUURZAAM IS DE NIEUWE VORM VAN SPAARZAAM. 
BECAUSE WE CARE!

KÖGEL TROGVORMIGE KIPWAGEN

Maak het wagenpark van uw bouwbedrijf klaar voor de toekomst! Met de Kögel trogvormige kipwagen bent u voor het 
transport van bulkgoederen perfect gepositioneerd. De stabiele trogvormige kipwagen overtuigt door de lage onder-
houdskosten, het goede rijgedrag en de praktische bedieningselementen.

Dankzij zijn lage eigengewicht biedt de kipwagen een maximaal laadvermogen voor alle soorten bulkgoederen. Dit is 
het resultaat van de uiterst moderne fabricagetechniek die bij de constructie van de trogvormige kipwagen van Kögel 
met succes werd toegepast. Zo maakt het modulaire ontwerp van de stalen bak bijvoorbeeld het vervangen van afzon-
derlijke onderdelen eenvoudiger dan ooit.
 

Bulkgoed  I  Sloop  I  Gebruik op bouwplaatsen  I  Wegenbouw

Onze oplossing voor uw branche:

De afbeeldingen kunnen speciale uitrusting tonen/technische veranderingen van de producten te allen tijde voorbehouden.

Overtuigt door:

ü indrukwekkende weerstand

ü toepassingsgerichte combinatie van materialen

ü hoge onderhoudsvriendelijkheid

4 DE BETROUWBARE PARTNER IN DE BOUW



5DE BETROUWBARE PARTNER IN DE BOUW 5

elektrische afdekkap 
voor de trog (optioneel)

praktische aanslui-
tingen voor lucht en 
elektrotechniek

jaloeziekap met  
bedieningsplatform  
(optioneel) 

Uitklapbare onderrijbe-
veiliging

De afbeeldingen kunnen speciale uitrusting tonen/technische veranderingen van de producten te allen tijde voorbehouden.

overzichtelijke  
bedieningseenheid

kantelcilinder
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KÖGEL TROGVORMIGE ASFALTKIPWAGEN

De afbeeldingen kunnen speciale uitrusting tonen/technische veranderingen van de producten te allen tijde voorbehouden.

DE VOLLEDIG GEÏSOLEERDE PARTNER

De twee- en drieassige Kögel trogvormige kipwagens met een laadvolume van 24 m³ zijn nu in alle beschikbare wand- 
en trogdikteversies ook leverbaar met volledig geïsoleerde thermo-trog. Natuurlijk beschikt ook de Kögel trogvormige 
asfaltkipwagen over de 170 mm langere uitschuifeenheid van de trog, die al in 2014 door Kögel werd geïntroduceerd. 
Hierdoor is de trogvormige asfaltkipwagen perfect geschikt voor het werk aan de wegen. 
Een optioneel aangebrachte stortkoker is dus niet meer nodig. 
 
De klant spaart hierdoor niet alleen geld, maar ook gewicht. Bovendien kunnen de door de spatbordhouder gescheiden 
verlichtingdragers gemakkelijk en snel in de hoogte worden gezet, zodat meer afstand wordt verkregen tot het asfalt, 
resp. de asfaltmachine.
 

Wegenbouw  I  Bulkgoed

Onze oplossing voor uw branche:

Overtuigt door:

ü indrukwekkende weerstand

ü toepassingsgerichte combinatie van materialen

ü hoge onderhoudsvriendelijkheid
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elektrische afdekkap 
voor de trog (optioneel)

overzichtelijke  
bedieningseenheid

temperatuursensor

temperatuur- 
weergave-eenheid

De afbeeldingen kunnen speciale uitrusting tonen/technische veranderingen van de producten te allen tijde voorbehouden.

DE VOLLEDIG GEÏSOLEERDE PARTNER

uittrekbare klimladder 
(optioneel)

uitklapbare  
onderrijbeveiliging

Bluetooth-printer  
(optioneel)



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 01/22. Bestelnr.: 100-1120-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


