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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 cię-
żaru. 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 roz-
poznać zmieniające 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 zapominaj-
my 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 inten-
sywnym testom, wykraczającym poza standardowe wymagania. Ekstremalne manewry podczas jazdy, najcięż-
sze 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 determinuje przyszłość transportu.  
Poświęcamy się mu z całym zaangażowaniem i energią!

Więcej informacji na temat zapału i oddania oraz naszych wyjątkowych standardów  
jakościowych można znaleźć na stronie www.koegel.com

PASJA POŁĄCZONA Z INŻYNIERIĄ
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TRWAŁOŚĆ TO NOWA OSZCZĘDNOŚĆ. 
BECAUSE WE CARE!

WYWROTKA WANNOWA KÖGEL

Dostosuj flotę pojazdów Twojej firmy budowlanej do wymagań przyszłości! Wywrotka wannowa Kögel to doskonałe wy-
posażenie do transportu materiałów sypkich. Stabilna wywrotka z wysokowytrzymałej stali to korzystne rozwiązanie 
dzięki niskim nakładom na konserwację, dobremu prowadzeniu i praktycznym elementom obsługowym.

Dzięki niewielkiej masie własnej wywrotka oferuje maksymalną ładowność dla wszelkiego rodzaju materiałów sypkich. 
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu najnowszej technologii produkcji, którą z powodzeniem zastosowano w konstrukcji 
wywrotki wannowej Kögel. Dzięki modułowej konstrukcji wanny stalowej wymiana poszczególnych elementów jest ła-
twiejsza niż kiedykolwiek.
 

Materiały sypkie  |  Prace rozbiórkowe  |  Place budowy  |  Budowa dróg

Nasze rozwiązanie dla branży klienta:

Ilustracje mogą przedstawiać wyposażenie dodatkowe / produkty poddawane są bieżącym zmianom technicznym.

Zalety:

ü Imponująca wytrzymałość

ü Mieszanka materiałów zorientowana na sposób użytkowania

ü Przyjazny serwis

4 NIEZAWODNY PARTNER NA BUDOWIE
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Elektryczny dach 
skrzyni wywrotki 
(opcja)

Praktyczne przyłącze 
układu elektrycznego 
i pneumatycznego

Plandeka rolowana  
z pomostem obsługowym 
(opcja) 

Składane  
zabezpieczenie  
przeciwwjazdowe

Ilustracje mogą przedstawiać wyposażenie dodatkowe / produkty poddawane są bieżącym zmianom technicznym.

Przejrzysta 
obsługa

Siłownik wywrotki
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WYWROTKA WANNOWA KÖGEL DO 
TRANSPORTU ASFALTU

Ilustracje mogą przedstawiać wyposażenie dodatkowe / produkty poddawane są bieżącym zmianom technicznym.

PARTNER Z PEŁNĄ IZOLACJĄ

Dwu- i trzy-osiowe wywrotki wannowe firmy Kögel o pojemności 24 m³ są dostępne we wszystkich wariantach różnią-
cych się grubością ścian i wanny, jak również z pełną izolacją termiczną wanny. Wywrotka wannowa firmy Kögel do 
transportu asfaltu wyposażona jest w dłuższy o 170 mm zwis wanny, który został zaprezentowany przez producenta już 
w 2014 r. Dzięki temu pojazd ten doskonale nadaje się do zastosowania przy budowie dróg. 
Nie jest zatem potrzebny żaden dodatkowy zsyp. 
 
W ten sposób klient nie tylko zaoszczędzi, ale także zmniejszy masę pojazdu. Wsporniki świateł, odseparowane od 
uchwytów błotników, mają łatwo i szybko regulowaną wysokość, co pozwala na zwiększenie ich odległości od asfaltu 
bądź od rozściełaczy.
 

Budowa dróg  |  Materiały sypkie

Nasze rozwiązanie dla branży klienta:

Zalety:

ü Imponująca wytrzymałość

ü Mieszanka materiałów zorientowana na sposób użytkowania

ü Przyjazny serwis
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Elektryczny dach 
skrzyni wywrotki 
(opcja)

Przejrzysta 
obsługa

Czujnik temperatury

Wskaźnik 
temperatury

Ilustracje mogą przedstawiać wyposażenie dodatkowe / produkty poddawane są bieżącym zmianom technicznym.

PARTNER Z PEŁNĄ IZOLACJĄ

Wysuwana 
drabinka (opcja)

Składane  
zabezpieczenie  
przeciwwjazdowe

Drukarka Bluetooth 
(opcja)



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 01/22.  
Nr katalogowy: 100-1120-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


