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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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RENTABILIDADE, EFICIÊNCIA DE TRANSPORTE E SEGURANÇA

A TRANSPARÊNCIA É A NOVA RENTABILIDADE

Convence graças a...

ü
ü
ü

máxima rentabilidade
transparência elevada
mensagens de alarme fiáveis

O QUE ESTÁ POR TRÁS

KÖGEL TELEMATICS

Beneficie de um sistema de telemática para reboques acessível, moderno e fiável.
A Kögel Telematics permite-lhe uma monitorização 24 horas por dia do seu reboque e
fornece-lhe dados em tempo real*.

LOCALIZAÇÃO

DADOS EBS

PRESSÃO DOS
PNEUS

QUILOMETRAGEM

DESGASTE DAS PASTILHAS
DOS TRAVÕES

MONITORIZAÇÃO
DE PORTAS

PROTEÇÃO
ANTIRROUBO

ALARMES

DOCUMENTAÇÃO/
RELATÓRIOS

CARGA POR
EIXO

TEMPERATURA

ESTADO DE
ACOPLAMENTO

*Depende da velocidade de transferência e das condições técnicas
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OFERTAS KÖGEL ADEQUADAS PARA O SEU REBOQUE

PACOTES KÖGEL TELEMATICS

A Kögel disponibiliza a oferta adequada para cada cliente, seguindo o lema “Because
we care”. A oferta está disponível já a partir de 10,50 €*/mês com uma duração de
36 meses! Tem interesse no sistema Kögel Telematics?
Entre em contacto com um colaborador da equipa de vendas da Kögel.

ü
ü

Sem taxa de ativação
Período contratual: 36 meses
DESCRIÇÃO

CUSTOS
MENSAIS

Kögel Track

10,50 €

Visualização no portal, localização,
dados de informação EBS, geofencing,
funções de alarme,
várias funções de avaliação,
acesso à aplicação cargofleet Driver S

Kögel Analyze

12,50 €

Visualização no portal,
âmbito equivalente à opção Track,
dados de informação
EBS adicionais detalhados
(códigos de erro, eventos da dinâmica de condução,
etc.)
Kögel Cool
Visualização no portal,
âmbito equivalente à opção Track,
adicionalmente: temperaturas, dados das máquinas
de refrigeração
(modo de funcionamento, horas de funcionamento,
mensagens, etc.)

22,50 €

*Válido para Kögel Telematics com a celebração de um contrato de telemática ao longo de 36 meses. A oferta destina-se exclusivamente a clientes empresariais e não é válida em combinação com outras
campanhas promocionais ou descontos especiais. São aplicáveis as condições comerciais gerais, disponíveis em www.koegel.com. Esta oferta não é vinculativa. Poderão ser cobrados custos adicionais.

PERFEITAMENTE ADAPTADO AO SEU REBOQUE

FAMÍLIA KÖGEL TRAILER TELEMATICS MODUL

O nosso Kögel Trailer Telematics Modul (KTTM) é utilizado para monitorizar reboques
e semirreboques. Existem duas versões, a versão BASIC com várias funções e a versão
PRO com funções adicionais à versão BASIC.

Funções da versão BASIC

Localização

Estado de
acoplamento

Quilometragem

Relatórios/
documentação

Alarmes

Dados EBS

Proteção
antirroubo

Desgaste das
pastilhas dos
travões

Funções adicionais da versão PRO

Monitorização
das portas

Temperatura

Pressão dos
pneus

Os nossos parceiros Kögel terão todo o prazer em aconselhá-lo.
Basta enviar-nos um e-mail para: telematics@koegel.com

Carga
por eixo
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SOLUÇÕES

RESUMO DAS FUNÇÕES KTTM
Temperatura:
Estado de acoplamento
Os veículos tratores acoplados a

O sistema telemático em conjunto
com os sensores dos compartimen-

um reboque são detetados graças à

tos de carga assegura o registo da

monitorização com base na pressão

temperatura em conformidade com

de alimentação dos travões.

a norma DIN EN 12830.

Alarmes
Informação de violação dos
valores limite definidos dos reboques individuais e/ou de toda
a frota pela gestão de alarmes
(notificação opcional por SMS).

Pressão dos pneus:
Monitorização constante da pressão dos
pneus utilizando sensores de pressão dos
pneus (opcional). Desta forma, e em linha
com o lema "Because we care", tornamos

Desgaste das pastilhas dos travões:

possível um comportamento de condução

A monitorização das pastilhas dos

Proteção antirroubo:

mais ecológico e garantimos a segurança

travões, apoiada pelos sensores

O selo de chumbo digital protege

na estrada.

de forma contínua os bens sensíveis
contra roubo (opcional).

das pastilhas dos travões, facilita a
manutenção e reduz o tempo das
paragens forçadas.

SOLUÇÕES
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Localização:
Determinação da localização do
reboque (visão geral da frota em
forma de tabela e geográfica).
Monitorização das portas:
Monitorização da atividade das
portas por sensores eletrónicos.
Isto aumenta a segurança da carga
contra acesso não autorizado (apenas em veículos de caixa fechada e
veículos frigoríficos).

Quilometragem:
Através do uso de GPS e da ajuda
do sensor ABS, é possível medir a
quilometragem com precisão.

Relatórios/documentação:
O sistema telemático oferece inúmeras opções de avaliação (análise
do tempo de condução/paragem,
manutenção, geofencing, etc.) para
os reboques individuais e para toda
a frota.
Carga por eixo:
A monitorização contínua da carga por eixo
serve para evitar sobrecargas e desgaste
adicional.
Dados EBS:
A partir do sistema de travagem ligado
em rede, é possível obter dados de
diagnóstico, de estado e de funcionamento atuais, detalhados e preditivos
dos reboques.

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
Instruções de segurança! A utilização dos atrelados só se pode realizar mediante o cumprimento expresso de todas as regras de trânsito, de todas as normas das associações profissionais e de todas
as normas técnicas de fixação da carga. Não assumimos qualquer responsabilidade por enganos e erros de impressão. Reservado o direito a alterações técnicas. Printed in Germany.
Proibida a reimpressão 01/2022. N.º encomenda: 100-1109-PT

