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2 PASIUNEA ÎNTÂLNEȘTE ARTA INGINEREASCĂ

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 noastre 
inovatoare. Colaborarea strânsă, în parteneriat cu dvs. este sursa tuturor inovațiilor. Numai astfel putem deter-
mina 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 rezis-
te 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
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4 EFICIENȚA ECONOMICĂ, EFICIENȚA ÎN TRANSPORT, SIGURANȚA

TRANSPARENȚA ESTE NOUA EFICIENȚĂ ECONOMICĂ

Convinge prin:

ü eficiență economică maximă

ü transparență înaltă

ü mesaje de alarmă fiabile



Profitați de un sistem telematic pentru semiremorci rentabil, modern și fiabil.  
Kögel Telematics vă permite monitorizarea 24 ore pe zi a semiremorcii dvs. și vă furni-
zează date în timp real*.

5ACESTEA STAU ÎN SPATELE SISTEMULUI

KÖGEL TELEMATICS

LOCALIZARE

DATE EBS PRESIUNEA ÎN 
PNEURI

UZURA GARNITU-
RILOR DE FRÂNĂ 

KILOMETRAJ
MONITORIZAREA 

UȘII ALARME

STAREA DE  
CUPLAJ

TEMPERATURĂSARCINĂ PE 
OSIE

DOCUMENTAȚIE /
RAPOARTE

PROTECȚIE 
ANTIFURT

*În funcție de rata de transfer și de condițiile tehnice



6 OFERTE KÖGEL ADECVATE PENTRU SEMIREMORCA DVS.

PACHETE KÖGEL TELEMATICS

Kögel pune la dispoziția fiecărui client exact oferta adecvată, conform motto-ului 
„Because we care”. O puteți obține deja începând de la 10,50 €* pe lună, pentru o 
durată de 36 de luni! Sunteți interesat de Kögel Telematics?  
Trebuie doar să discutați cu reprezentantul de vânzări Kögel responsabil.

ü   fără taxă de activare

ü   Durata contractului: 36 de luni

*Valabil pentru Kögel Telematics la încheierea unui contract Telematics cu o durată de 36 de luni. Oferta se adresează exclusiv clienților comerciali și nu este valabilă în combinație cu alte

campanii sau reduceri speciale. Se aplică termenele și condițiile generale, care pot fi consultate la www.koegel.com. Această ofertă nu are caracter juridic obligatoriu. Pot surveni costuri suplimentare.

DESCRIERE
COSTURI 
LUNARE

Afișare în portal, localizare, 
Date informative EBS, geofencing,
Funcții de alarmă, 
Diferite funcții de evaluare,
Access la aplicația cargofleet Driver S

10,50 €

Afișare în portal, 
Domeniu de aplicare ca la opțiunea Track,
Informații EBS 
suplimentare detaliate
(Coduri de eroare, evenimente dinamice de deplasare etc.)

12,50 €

Afișare în portal, 
Domeniu de aplicare ca la opțiunea Track,
 Date suplimentare privind temperatura, date despre 
sistemul de răcire
(Mod de funcționare, ore de funcționare, mesaje etc.)

22,50 €
 

 

  Kögel Track

Kögel Analyze

Kögel Cool



7ADAPTATĂ PERFECT LA SEMIREMORCA DVS.

FAMILIA DE MODULE KÖGEL TRAILER TELEMATICS 

Modulul nostru Kögel Trailer Telematics (KTTM) are rolul de a monitoriza remorcile 
și semiremorcile. Există două variante, respectiv varianta BASIC cu diferite funcții și 
varianta PRO cu funcții suplimentare față de varianta BASIC. 

Funcțiile variantei BASIC 

Funcțiile suplimentare ale variantei PRO 

Localizare Rapoarte/ 
documentație

Alarme

Monitorizarea 
ușii

Temperatură Presiunea în 
pneuri

Sarcină pe osie

Date EBS

Kilometraj

Protecție 
antifurt

Starea de 
cuplaj

Uzura garniturilor 
de frână

Persoanele de contact de la Kögel vă consiliază cu plăcere. 
Vă rugăm să ne scrieți un e-mail la: telematics@koegel.com 



8 SOLUȚII

PRIVIRE DE ANSAMBLU A FUNCȚIILOR KTTM

Uzura garniturilor de frână: 

Controlul garniturilor de frână 

cu sprijinul senzorilor de garnituri 

de frână asigură costuri de 

întreținere mai scăzute și reducerea 

perioadelor de nefuncționare.

Presiunea în pneuri: 

Monitorizarea permanentă a presiunii în 

pneuri cu ajutorul senzorilor de presiune 

în pneuri (opțional). Prin urmare,  

în conformitate cu motto-ul „Because 

we care”, permitem un comportament 

de deplasare mai ecologic și garantăm 

siguranța în trafic. 

Alarme 

Informații privind depășirile 

valorilor-limită ale semiremorcilor 

individuale și/sau ale întregii 

flote cu ajutorul managementului 

alarmelor (opțional  

notificare prin SMS).

Starea de cuplaj 

Capetele tractor cuplate sunt detec-

tate datorită monitorizării presiunii 

de alimentare a frânei.

Temperatură: 

Sistemul telematic, în interacțiune 

cu senzorii din spațiul de marfă, 

asigură înregistrarea temperaturii în 

conformitate cu DIN EN 12830.

Protecție antifurt: 

Sigiliul digital protejează 

permanent mărfurile sensibile  

împotriva furtului (opțional). 
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Monitorizarea ușii: 

Monitorizarea activității ușii cu aju-

torul senzorilor electronici. Astfel se 

sporește siguranța mărfii împotriva 

accesului neautorizat (numai pentru 

containere și lăzi frigorifice).

Date EBS: 

Din sistemul de frânare conectat în rețea,  

pot fi colectate date actuale, detaliate și 

predictibile privind diagnosticarea,  

starea și funcționarea semiremorcilor. 

Localizare: 

Localizarea semiremorcilor (privire 

generală a flotei sub formă tabelară 

și geografică).

Kilometraj: 

Prin utilizarea GPS și cu ajutorul 

senzorului ABS, se poate măsura cu 

precizie kilometrajul.

Sarcină pe osie: 

Monitorizarea permanentă a sarcinii pe osie 

servește la prevenirea supraîncărcării și a  

uzurii suplimentare.

Rapoarte / documentație: 

Sistemul telematic oferă numeroase  

opțiuni de evaluare (analiza stării 

și timpilor de navigare, întreținere, 

geofencing etc.) pentru fiecare  

semiremorcă în parte și pentru 

întreaga flotă.



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 01/2022. 
Nr. comandă: 100-1109-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


