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A PAIXÃO ALIADA À ARTE DA ENGENHARIA

PASSIONEERING PARA OS NOSSOS CLIENTES

O que é ainda mais empolgante do que o setor dos transportes? O futuro do setor dos transportes! É a ele que
dedicamos toda a nossa paixão e energia, partindo da convicção e da experiência de que a rentabilidade deve
ser continuamente repensada para continuar a ser otimizada. A pressão concorrencial sobre si, caros clientes,
aumenta constantemente. Seria bom se conseguíssemos tirar parte desse fardo dos seus ombros. Isto não se
resume ao transporte diário de mercadorias com os nossos reboques inovadores. A estreita cooperação com
os nossos clientes num espírito de parceria é a fonte de todas as inovações. Só assim conseguimos identificar rapidamente as necessidades e os requisitos em mutação e colocar no mercado as soluções adequadas.
Para o efeito, confiamos na arte da engenharia "Made in Germany" à qual somos fiéis há mais de 80 anos.
Isto inclui o nosso empenho numa qualidade sem compromissos e a nossa equipa dedicada e competente.
Da prática à teoria, passando pelo planeamento e de volta à prática. A Passioneering nunca para! Todos os desafios
dos nossos clientes são considerados diretamente já na fase de desenvolvimento dos veículos. As inovações
são submetidas a testes intensivos que vão muito além dos requisitos normais. Manobras de condução extremas, cargas extremamente pesadas, vias em mau estado, chuva, neve, gelo e sol abrasador – todas estas
condições têm de ser superadas pelos nossos reboques sem qualquer problema. Só então ficamos satisfeitos,
pelo menos para já. Só assim podemos ter a certeza de que os nossos exigentes clientes também ficam satisfeitos com os nossos veículos. No entanto, cada final de um desenvolvimento é, para nós, apenas o início de
algo novo. Afinal, tudo o que fazemos gira em torno do futuro do setor dos transportes. E é a ele que dedicamos
toda a nossa paixão e energia!

Mais informações sobre o tema Passioneering e sobre os nossos excecionais padrões de
qualidade em www.koegel.com
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O PARCEIRO DE CONFIANÇA NO ESTALEIRO

CAIXA BASCULANTE KÖGEL
DURADOURO É AGORA SINÓNIMO DE POUPANÇA.
BECAUSE WE CARE!

Prepare a frota de veículos da sua empresa de construção para o futuro! Com a caixa basculante Kögel, está perfeitamente preparado para transportar mercadorias a granel. A caixa basculante robusta, feita de aços de alta resistência,
convence pelos baixos custos de manutenção, bom comportamento de condução e elementos de comando práticos.
Graças ao reduzido peso próprio, o basculante oferece uma carga útil máxima para todo o tipo de mercadorias a granel.
Este é o resultado da mais moderna tecnologia de fabrico utilizada na caixa basculante Kögel. Por exemplo, com a
caixa basculante modular de aço, a troca de componentes individuais torna-se uma brincadeira de crianças.

Convence graças a...

ü
ü
ü

resistência impressionante
mistura de materiais orientada para a aplicação
manutenção fácil

A nossa solução para o seu setor:
Mercadorias a granel I Demolição I Estaleiros de obras I Construção rodoviária
As imagens podem conter equipamentos opcionais/Os produtos estão sujeitos a alterações técnicas contínuas.

O PARCEIRO DE CONFIANÇA NO ESTALEIRO

Cobertura enrolável com
posto de comando
(opcional)

Proteção rebatível
contra o encaixe

Cobertura elétrica
da caixa basculante
(opcional)

Êmbolo de
basculamento
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Unidade de comando
organizada

Ligação prática para ar
e sistema elétrico

As imagens podem conter equipamentos opcionais/Os produtos estão sujeitos a alterações técnicas contínuas.
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O PARCEIRO TOTALMENTE ISOLADO

CAIXA BASCULANTE PARA ASFALTO KÖGEL

As caixas basculantes Kögel de dois e três eixos com 24 m³ de volume de carga estão disponíveis em todas as variantes de espessura de parede e de caixa basculante, incluindo com uma caixa basculante térmica totalmente isolada.
A caixa basculante para asfalto Kögel também dispõe naturalmente da extensão de 170 mm da caixa basculante,
apresentada já em 2014 pela Kögel. Deste modo, o semirreboque com caixa basculante para asfalto é perfeito para a
utilização com espalhadora-acabadora.
Assim, deixa de ser necessária a montagem opcional de uma calha.
Tal permite ao cliente poupar não apenas dinheiro, mas também peso. Além disso, os suportes para as luzes separados
do suporte do guarda-lamas podem ser rápida e facilmente elevados para obter mais distância em relação ao asfalto
ou à espalhadora-acabadora.

Convence graças a...

ü
ü
ü

resistência impressionante
mistura de materiais orientada para a aplicação
manutenção fácil

A nossa solução para o seu setor:
Construção rodoviária I Mercadorias a granel
As imagens podem conter equipamentos opcionais/Os produtos estão sujeitos a alterações técnicas contínuas.

O PARCEIRO TOTALMENTE ISOLADO

Cobertura elétrica da caixa
basculante (opcional)

Sensor de temperatura

7

Proteção rebatível
contra o encaixe

Impressora Bluetooth
(opcional)

Unidade de comando
organizada

Indicador de
temperatura

Escada extensível
(opcional)

As imagens podem conter equipamentos opcionais/Os produtos estão sujeitos a alterações técnicas contínuas.
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