
SEMIREMORCĂ BASCULANTĂ KÖGEL



2

IZOLARE COMPLETĂ: 
SEMIREMORCĂ BASCULANTĂ  
PENTRU ASFALT ......... 6

FIABILITATE:
SEMIREMORCĂ  
BASCULANTĂ  ............ 4

PASSIONEERING PENTRU CLIENȚII NOȘTRI

Ce poate fi mai captivant decât domeniul transporturilor? Viitorul domeniului transporturilor! Ne dedicăm 
acestei activități cu toată pasiunea și energia noastră pe baza convingerii și experienței noastre că eficiența 
economică trebuie regândită în permanență pentru a o optimiza și mai mult. Presiunea concurențială asupra 
dumneavoastră, stimați clienți, este în continuă creștere. Ar fi bine dacă am putea prelua o parte din această 
povară de pe umerii dvs. Acest lucru nu înseamnă doar că transportați zilnic mărfuri cu semiremorcile noas-
tre inovatoare. Colaborarea strânsă, în parteneriat cu dvs. este sursa tuturor inovațiilor. Numai astfel putem 
determina imediat nevoile și cerințele în schimbare și putem iniția soluțiile adecvate în acest scop. În acest 
sens ne ajută arta inginerească „Made in Germany”, căreia îi suntem loiali de peste 80 de ani. Acest lucru 
include angajamentul nostru față de o calitate fără compromisuri și echipa noastră dedicată și competentă. 
 
De la practică, la teorie, la proiect și înapoi la practică. Passioneering nu se oprește niciodată! Toate provocările 
dumneavoastră se reflectă direct în dezvoltarea vehiculului. Noi supunem inovațiile la teste intense, care 
depășesc cu mult cerințele normale. Manevre de conducere extreme, cele mai grele încărcături, drumuri 
necorespunzătoare, ploaie, zăpadă, gheață și soare arzător – semiremorcile noastre trebuie să reziste la toate 
acestea fără defecte. Numai atunci suntem mulțumiți – cel puțin pentru moment. Numai astfel putem fi siguri 
că și dumneavoastră, în calitate de clienți pretențioși, sunteți mulțumiți de vehiculele noastre. Dar pentru noi, 
fiecare sfârșit al unei dezvoltări este doar începutul a ceva nou. De fapt, tot ceea ce facem are legătură cu 
viitorul domeniului transporturilor. Și acestuia ne dedicăm, în final, cu toată pasiunea și energia!

Mai multe despre Passioneering și despre  
standardele unice de calitate la adresa www.koegel.com

PASIUNEA ÎNTÂLNEȘTE ARTA INGINEREASCĂ
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DURABILITATEA ESTE NOUA RENTABILITATE. 
BECAUSE WE CARE!

SEMIREMORCA BASCULANTĂ KÖGEL

Pregătiți parcul auto al companiei dumneavoastră de construcții pentru viitor! Cu semiremorca basculantă Kögel sunteți 
perfect pregătiți pentru transportul de materiale în vrac. Semiremorca basculantă stabilă din oțeluri de înaltă rezistență 
convinge prin costurile reduse de întreținere, comportamentul de deplasare bun și prin elementele de operare practice.

Prin greutatea proprie redusă, semiremorca basculantă oferă o sarcină utilă maximă pentru materiale în vrac de toate 
tipurile. Acesta este rezultatul celei mai moderne tehnologii de producție, care a fost implementată cu succes la con-
strucția semiremorcii basculante Kögel. De ex., înlocuirea de componente individuale cu ajutorul benei de oțel cu 
construcție modulară devine astfel mai ușoară ca oricând.
 

Materiale vrac  I  Demolări  I  Utilizare în șantierele de construcții  I  Construcția de drumuri

Soluția noastră pentru ramura dvs. de activitate:

Ilustrațiile pot conține dotări suplimentare/produsele sunt supuse modificărilor tehnice continue.

Convinge prin:

ü rezistență impresionantă

ü mix de materiale orientat către modul de utilizare

ü foarte facil din punct de vedere al service-ului
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Acoperiș electric al  
benei (opțional)

Conectare practică a 
sistemului de aer și a 
celui electric

Acoperiș rulant cu  
platformă de operare 
(opțional) 

Bara antiîmpănare 
rabatabilă

Ilustrațiile pot conține dotări suplimentare/produsele sunt supuse modificărilor tehnice continue.

Unitate de comandă 
clară

Cilindru basculant
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SEMIREMORCA BASCULANTĂ PENTRU ASFALT KÖGEL

Ilustrațiile pot conține dotări suplimentare/produsele sunt supuse modificărilor tehnice continue.

PARTENERUL IZOLAT COMPLET

Semiremorcile basculante Kögel cu două și trei osii, cu volume de încărcare de 24 m³ pot fi obținute în toate variantele 
disponibile de grosime a pereților și a benelor, chiar și cu o benă termică izolată complet. Desigur, și semiremorca bas-
culantă pentru asfalt Kögel dispune de o consolă a benei prelungită cu 170 mm, pe care Kögel a prezentat-o deja în anul 
2014. Astfel, semiremorca basculantă pentru asfalt este perfect adecvată pentru aplicațiile de pavare de drumuri. 
Prin urmare, nu este necesar un jgheab atașat opțional. 
 
Astfel, clienții economisesc nu numai bani, ci și greutate. În plus, suporturile de lămpi separate de suporturile aripilor 
pot fi reglate pe înălțime ușor și rapid, pentru a obține o distanță mai mare de asfalt, respectiv de mașina de asfaltat.
 

Construcția de drumuri  I  Materiale vrac

Soluția noastră pentru ramura dvs. de activitate:

Convinge prin:

ü rezistență impresionantă

ü mix de materiale orientat către modul de utilizare

ü foarte facil din punct de vedere al service-ului
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Acoperiș electric al  
benei (opțional)

Unitate de comandă 
clară

Senzor de temperatură

Aparat de afișare 
a temperaturii

Ilustrațiile pot conține dotări suplimentare/produsele sunt supuse modificărilor tehnice continue.

PARTENERUL IZOLAT COMPLET

Scară de urcare 
extensibilă (opțional)

Bara antiîmpănare 
rabatabilă

Imprimantă Bluetooth 
(opțional)



Indicații privind siguranța! Semiremorcile pot fi utilizate numai cu respectarea expresă a tuturor prevederilor privind legislația traficului rutier, normele asociațiilor profesionale și reglementările privind 
asigurarea încărcăturii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erori și greșeli de tipar. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice. Tipărit în Germania. Retipărirea este interzisă 01/22.  
Nr. comandă: 100-1120-RO

Kögel Trailer GmbH | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
telefon +49 8285 88 - 0 | fax +49 8285 88 -17905 | info@koegel.com
www.koegel.com


