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Thomas Eschey (COO)
heeft opleidingen als  
machinebouwmechanicus  
en -technicus gevolgd. 
Vanaf 1995 was hij construc-
teur, later technisch hoofd bij 
Humbaur. Tegenwoordig leidt hij 
als directeur de afdelingen  
Productie, Techniek, Industriali-
sering, Kwaliteitsbeheer en IT bij 
Kögel Trailer GmbH.

Thomas Heckel (CFO)
is afgestudeerde bedrijfseco-
noom. In 1994 trad dhr. Heckel 
in dienst van het zusterbedrijf 
van Kögel, Humbaur GmbH. 
Eerst als verkoophoofd.  
Later werd hij tot lid van de di-
rectie en procuratiehouder van 
de onderneming in Gersthofen 
benoemd. Sinds 2009 is hij di-
recteur en verantwoordelijke voor 
afdelingen Inkoop, HR, Control-
ling, Financiën, Transport/ 
Economische betrekkingen met 
het buitenland en Verkoop Rus-
land binnen Kögel Trailer GmbH.

Christian Renners (CEO)
heeft het vak van onderaf aan ge-
leerd tijdens zijn professionele 
loopbaan. Hij is opgeleid als ma-
chineregelaar en afgestudeerd als 
machinebouwkundig ingenieur. 
Daarnaast beschikt hij over een 
MBA (Master of Business Admi-
nistration). Hij heeft talrijke lei-
dinggevende functies in de 
industrie bekleed, waarbij hij ook 
ervaring heeft opgedaan in de 
automobielgerelateerde branche, 
transport en logistiek.  
Christian Renners is voorzitter 
van de directie van Kögel.  
Bovendien is hij verantwoordelijk 
voor Verkoop, Marketing en Busi-
ness Development.
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GEACHTE LEZER,

Kögel – een merk met meer dan 85 jaar traditie – staat 
met zijn unieke ervaring en competentie in heel Europa in 
de belangstelling. Ik heb door de overname van Kögel in 
het jaar 2009 een actieve ondernemersrol aanvaard die 
het merk en de onderneming de stabiliteit en continuïteit 
geeft die deze verdienen. Daarbij stelt het resultaat ons in 
het gelijk – Kögel bereikte de afgelopen boekjaren een 
meer dan gemiddeld groeipercentage. Het is ons streven 
om het bestaande productportfolio voortdurend verder te 
ontwikkelen, zodat onze klanten van de innovatieve Kögel 
producten kunnen profiteren. Wij zorgen met vernieuwin-
gen die een stempel drukken op het moderne wegtrans-
port en de bouwsector, ook internationaal voor een goede 
reputatie van het merk. Als uit de middenstand afkom-
stige ondernemer ben ik mij bewust van deze verantwoor-
delijkheid en daarop kunnen onze klanten vertrouwen.

Ulrich Humbaur, 
eigenaar van Kögel
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De belangrijkste 
innovatieve factor bij 

Kögel zijn competente, 
creatieve en betrokken 

medewerkers.

Wat is er nog spannender dan de transportsector? De toekomst van de transportsector! Wij zetten ons er met 
passie en energie voor in, vanuit de overtuiging en ervaring dat rendabiliteit voortdurend opnieuw moet worden 
bekeken om deze steeds verder te optimaliseren. De concurrentiedruk op u, beste klanten, neemt voortdurend 
toe. Mooi dat we voor u een beetje druk van de ketel kunnen halen. Dit houdt niet alleen in dat u dagelijks goe-
deren met onze innovatieve trailers vervoert. Een nauwe en coöperatieve samenwerking met u is de bron van alle 
innovaties. Alleen op deze manier kunnen we direct de veranderende behoeften en eisen in kaart brengen en de 
juiste oplossingen in gang zetten. Hierbij helpt ons de ingenieurskunst "Made in Germany", die we al meer dan 
80 jaar beoefenen. Dit omvat ons streven naar compromisloze kwaliteit en ons toegewijde, competente team. 
 
Van praktijk naar theorie, naar plan en terug naar praktijk. Passioneering houdt nooit op! 

Al uw uitdagingen vloeien direct in de ontwikkeling van het voertuig. We onderwerpen innovaties aan in-
tensieve tests die veel verder gaan dan de normale eisen. Extreme rijmanoeuvres, extreem zware ladingen,  
slechte wegen, regen, sneeuw, ijs en verzengende zon – dit moeten onze voertuigen allemaal foutloos doorstaan.  
Pas dan zijn wij tevreden – tenminste voor nu. Alleen op deze manier kunnen wij er zeker van zijn dat u als 
veeleisende klant ook tevreden bent met onze voertuigen. Maar elk einde van een ontwikkeling is slechts 
het begin van iets nieuws voor ons. Alles wat we doen gaat immers over de toekomst van de transportsector.  
En daar zetten wij ons met passie en energie voor in!

Meer over het onderwerp Passioneering en onze unieke kwaliteitsnormen op  
www.koegel.com

7PASSIE ONTMOET INGENIEURSKUNST
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INNOVATOR KÖGEL: VROEGER, VANDAAG EN MORGEN
Sinds 1934 zet Kögel als innovator mijlpalen in de ontwik-
keling en productie van moderne traileroplossingen die zo-
wel nationaal als internationaal veel aandacht trekken in 
het vrachtwagenvervoer. 

Hoogtepunten in de geschiedenis van Kögel zijn baanbre-
kende vernieuwingen, waarmee Kögel steeds weer de gren-
zen in de markt verlegt. Denk bijvoorbeeld aan de eerste 
koeloplegger in een constructie van massief kunststof, de 
eerste open wissellaadbak met afzetpoten, de eerste zelfdra-
gende aluminium ronde trog of de gepatenteerde kipaan-
hangwagen met middenas, de eerste lichtgewicht oplegger 

en de eerste KDL-installatie voor optimale corrosiebescher-
ming bij voertuigchassis. Innovaties van de onderneming  
Kögel geven traditioneel decennialang vorm aan het moderne 
wegtransport en worden ten slotte de norm in de branche. 
Kögel is vaak een pionier van de branche: Het feit dat ideeën, 
concepten en innovaties uit de Zwabische trailersmederij na 
vele jaren ook door andere trailerfabrikanten worden overge-
nomen, bevestigt Kögel als innovator. In combinatie met de 
eigen knowhow binnen het bedrijf leiden de eisen van onze 
klanten op de markt tot geslaagde oplossingen met in veel 
opzichten een meerwaarde. Kögel richt zich bewust op het 
nut en de voordelen om blijvende meerwaarde voor de expe-
ditie- en bouwbranche te creëren.

Innovaties vroeger

Phoenixx studie van lichtgewicht constructies:   
Bodemchassis, hals, voorwand en 
achterportaal van carbon

Eerste koeloplegger in een constructie 
van massief kunststof

Eerste zelfdragende aluminium ronde trog

Innovaties vandaag

Kögel Eurotrailer:  

– 1,38 meter meer laadoppervlak

– Tot 111 kubieke meter laadvolume

– 10 procent minder CO2-uitstoot*

De Kögel NOVUM generatie: 

–  Sterke ingenieurskunst voor maximale stabiliteit

–  Meer nuttig laadvermogen dankzij innovatieve 

lichtgewicht constructie

– Comfortabele bedienbaarheid

NOVUM – Rendabiliteit verder uitgewerkt!

Kögel Strong & Go: 

– De innovatieve opbouw voor de NOVUM generatie

–  Uiterst eenvoudige en tegelijk veilige 

ladingzekering

–  Voldoet aan de eisen van EN 12642 XL  

en de Daimler richtlijn 9.5 

Afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / de producten zijn voortdurend onderhevig aan technische veranderingen.
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In ontwikkeling

Kögel trogvormige kipwagen in stalen/aluminium 

uitvoering: 

–  Slimme materiaalmix: trog van Hardox 450 staal 

en slijtvaste aluminiumplaat

–  430 kg meer laadvermogen door  

zijborden en achterwand van  

aluminium

– Veilig rij- en kiepgedrag

Kögel Port 45 Triplex: 

–  Dankzij uitschuifeenheid aan de voorkant, in het 

midden en aan de achterkant geschikt voor alle 

gangbare wissellaadbakken 

– Slechts 4.480 kg in de basisuitrusting 

– Zeer hoog weerstandsvermogen in veeleisend 

   containerverkeer
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OP MAAT GESNEDEN PRODUCTEN
Kögel biedt met zijn productportfolio van oudsher op maat 
gesneden oplossingen voor de expeditiebranche en de 
bouwsector en behoort daarmee tot ’s werelds toonaange-
vende trailerfabrikanten. Op individuele wensen en eisen 
van klanten reageert Kögel traditioneel snel en deskundig. 
Zo biedt het vandaag al de oplossingen voor de transportop-
gaven van morgen. Kögel zet ook vandaag de dag nog 
steeds in op de sterke punten die de onderneming groot 
hebben gemaakt: passie voor transport. Door ingenieurs 
vormgegeven kwaliteit. Innovaties die deze naam verdie-
nen, omdat klanten hiervan voordeel hebben. En de be-
trouwbaarheid van een door de eigenaar geleid familiebedrijf 

met langetermijnperspectieven. Bovendien hecht Kögel 
veel waarde aan de permanente verdere ontwikkeling van 
zijn producten en services om zo zijn klanten een eersteklas 
kwaliteit en een optimale beschikbaarheid van trailers te 
garanderen. 
De doelstellingen voor de komende jaren zijn dus duidelijk: 
een gezonde groei met kwalitatief hoogwaardige trailers te-
gen een optimale prijs-prestatieverhouding.

Reductie van de CO2-emissies

Energie-efficiëntie

Kögel klanten profiteren vandaag en ook in de 

toekomst van onze competentie als innovator op 

de markt. Het voldoen aan hoge eisen van klanten, 

praktische oplossingen voor accessoires en uit-

rustingen en hiermee overtuigende voordelen bij 

rendabiliteit, kwaliteit en veiligheid door gepaten-

teerde, toekomstbestendige innovaties kenmerken 

de Kögel voertuigen van morgen.

Afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / de producten zijn voortdurend onderhevig aan technische veranderingen.

WE CAREBE
CA

US
E

Pro milieu: Because we care



Versterkte opbouw 
De lucht- en lichtconsole op de 
voorwand leidt de krachten waaraan 
de opbouw tijdens het rijden wordt 
blootgesteld, direct via de langsdra-
ger naar het chassis. Dit zorgt voor 
een stabiele voorwaartse ondersteu-
ning van de voorwand en verhoogt 
de levensduur van de opbouw.

Veilig laden 
Volledig aanslagvlak voor veilig en 
eenvoudig laden en lossen vanaf de 
zijkant.
Individuele aanpassing van 
de lattenopname te allen tijde 
mogelijk.

Identieke latlengte 
Rongenvelden van gelijke  
grootte zorgen voor flexibel  
gebruik van de insteeklatten.

Chassis 
Stabiel, torsiestijf,  
gelast ladderframe  
met doorgestoken  
dwarsdragers voor  
hoge laadvermogens  
en puntbelastingen.

Veelzijdigheid
Alle varianten van de Kögel  
vrachtauto’s met open laadbak  
Cargo, Mega, FlexiUse en  
Lightplus zijn in de  
NOVUM generatie  
leverbaar.

10
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Geoptimaliseerd buitenframe 
Verbeterde toegankelijkheid dankzij 
het naar binnen verplaatste VarioFix 
stalen geperforeerde buitenframe 
en een eenvoudige ladingzekering  
dankzij de geoptimaliseerde  
sjorhoek.

Duurzaamheid 
Voor nog meer  
stabiliteit zorgt 
een nieuwe,  
40 mm smallere  
en sterkere  
afsluitplaat aan  
de achterkant.

Eenvoudig in gebruik 
T-vormige spanbeugels  
vereenvoudigen het gebruik. 
Verhoogde trekkracht  
van 2.500 kilogram.

Gebruiksgemak 
Dankzij de uithevelhulp  
bij het openen van de zeilen:  
"taartschepeffect".

Strong & Go opbouw 
Optionele uitrusting,  
versterkt dak en zijzeil 
met geïntegreerd beveili-
gingssysteem, ladingzeke-
ring ook bij drankentransport 
en Daimler richtlijn 9.5 
zonder latten mogelijk.

Deursluitingen 
Snel en  
eenvoudig  
openen met  
één hand  
mogelijk.

11UW NOVUM GENERATIE: VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG
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ü	Snellere, gemakkelijkere en veiligere hantering  
 bij het laden en lossen

ü	Verhoogde veiligheid voor chauffeur en lading

ü			Optionele uitrusting voor alle NOVUM trailers
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WAT IS DE KÖGEL STRONG & GO OPBOUW?

De nieuwe Kögel Strong & Go opbouw bestaat uit de in-
novatieve opbouw van de NOVUM generatie in combinatie 
met een met riemen versterkt Kögel integraal dakzeil en 
een zijzeil met geïntegreerd beveiligingssysteem, dat vol-
doet aan de Daimler richtlijn 9.5. 

VOOR WELKE TRAILERS IS DE KÖGEL STRONG & GO  
OPBOUW LEVERBAAR?

De Kögel Strong & Go opbouw is optioneel leverbaar voor 
alle varianten van de Kögel vrachtauto’s met open laad-
bak: Cargo, Mega en Lightplus van de NOVUM -generatie.

WELKE VOORDELEN BIEDT DE KÖGEL STRONG & GO OPBOUW?

Dankzij deze oplossing zijn insteeklatten voor de naleving 
van de Daimler richtlijn 9.5 bij het transport van laadkis-
ten en omsnoerde lading niet meer nodig. Voor gecertifi-
ceerd drankentransport is met de Strong & Go opbouw bij 
eenlaagse en tweelaagse drankkratten op standaardpal-
lets geen insteeklat meer noodzakelijk, aangezien het be-
veiligingssysteem in het zijzeil werd geïntegreerd. 

Zo voldoet Kögel niet alleen aan de eisen van de branche 
wat betreft kortere laadtijden, maar biedt het chauffeurs 
een snellere, gemakkelijkere en veiligere hantering bij het 
laden en lossen. 

Bovendien wordt de veiligheid voor de chauffeur en de 
lading verhoogd, omdat vallende latten en beschadigingen 
van de goederen door de latten tot het verleden behoren.

OPTIONELE UITRUSTING VOOR NOVUM TRAILERS

KÖGEL STRONG & GO OPBOUW
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Kögel Trailer GmbH (bedrijfscentrale)
Plaats:  Burtenbach/Duitsland 
Productie, KTL-coating, gebruikte voertuigen, 
huurvoertuigen en nieuwe voertuigen

Kögel onderdelen en service
Plaats: Ulm/Duitsland
Kögel PurFerro GmbH & Co. KG
Plaats:  Duingen/Duitsland
Premium sandwichpanelen

Kögel s. r. o.
Plaats: Chocen/Tsjechische Republiek
Chassisproductie en montage van opleggers

Kögel in Spanje
Plaatsen: Gallur, Zaragoza /Spanje
Montage van opleggers, nieuwe voertuigen, huurvoertuigen, 
onderdelen en service

Kögel Trailer RU OOO
Plaats: Moskou/Rusland
Nieuwe voertuigen, gebruikte voertuigen, montage van  
opleggers, onderdelen en service, financiering van opleggers

Kögel Trailer BEL OOO (dochtermaatschappij van Kögel Trailer RU)

Plaats: Belarus/Wit-Rusland
Nieuwe voertuigen, financiering van opleggers

Kögel ITALIA S.R.L.
Plaats: Verona/Italië
Nieuwe voertuigen, onderdelen en service

Kögel in Portugal
Plaats: Mangualde/Portugal
Montage van opleggers

Kögel BeNeLux B.V.
Plaats: Kampen
Nieuwe voertuigen, gebruikte voertuigen, huurvoertui-
gen, onderdelen en service

Kögel France SAS
Plaats: Lyon/Frankrijk
Nieuwe voertuigen, onderdelen en service

Kögel in Bulgarije
Plaats: Burgas/Bulgarije
Montage van opleggers en gebruikte voertuigen

Kögel in Oostenrijk
Plaats: Schärding/Oostenrijk
Nieuwe voertuigen, gebruikte voertuigen, 
huurvoertuigen, onderdelen en service

Kögel in Denemarken
Plaats: Padborg/Denemarken
Nieuwe voertuigen, gebruikte voertuigen,  
onderdelen en service

KÖGEL VESTIGINGENOVERZICHT
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Kögel PurFerro GmbH & Co. KG 
Duingen

Kögel Trailer GmbH 
(After Market) 

Ulm

Kögel Trailer GmbH 
(Hoofdkantoor) 

 Burtenbach 

Kögel Trailer RU OOO

Moskou 

Kögel in Bulgarije 
Burgas

Kögel s. r. o. 
Chocen 

Kögel ITALIA S.R.L.  
Verona

Kögel in Spanje 
Gallur/Zaragoza

Kögel in  
Portugal 

Mangualde

Kögel BeNeLux B.V. 
Kampen

Kögel France SAS 
Lyon

Kögel Trailer BEL OOO 
Belarus  

(Wit-Rusland) 

Productielocaties

Kögel onderdelen en service

Dochtermaatschappijen/vestigingen/verkoopondersteuningspunten

Kögel in 
Denemarken 

Padborg

Kögel in Oostenrijk 
Schärding
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KÖGEL TRAILER GMBH

IN BURTENBACH (BEIEREN)

Producten ............................... opleggers

Personeel in totaal: ................. ca. 700 medewerkers

Bedrijfsterrein: ........................ 465.000 m2

Productieoppervlakte: ............. 47.000 m2

Productiecapaciteit: ................ 17.500 trailers p. j.

Exportaandeel: ........................ ongeveer 80%

Omzet: .................................... circa 450 miljoen euro

HOOFDKANTOOR EN HOOFDPRODUCTIELOCATIE VAN 
KÖGEL TRAILER GMBH

Sinds 1993 is Kögel gevestigd in Burtenbach, een plaats 
met een gunstige verkeersligging. Hier klopt het hart van de 
onderneming. Behalve het hoofdkantoor met kantoorgebou-
wen bevinden zich hier ook de hoofdproductievestiging met 
meerdere productiehallen en een van Europa’s grootste in-
stallaties voor kathodisch dompellakwerk (KDL, ook wel KTL 
genoemd). Het fabrieksterrein herbergt bovendien parkeer-
plaatsen voor leverbare trailers en het afleveringscentrum. 
Wachtende vrachtwagenchauffeurs hebben hier de moge-
lijkheid om gratis gebruik te maken van de sanitaire voorzie-
ningen of een kop koffie te drinken en iets te eten. 

In dit Beierse zenuwcentrum wordt op het hoogste niveau 
ontwikkeld en geproduceerd. Kögel investeert doorlopend 
in de vestiging Burtenbach en natuurlijk ook in de produc-
tie-installaties om aan zijn klanten producten van de hoog-
ste kwaliteit te kunnen leveren. Met de productiefaciliteit in 
Burtenbach is Kögel ook de komende jaren optimaal uitge-
rust. Want het in 2011 tot bijna 50 hectare uitgebreide 
terrein van Kögel kan zo nodig in directe aansluiting op het 
bestaande fabrieksterrein nog verder worden uitgebouwd. 
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COATINGPROCEDÉ KDL

KATHODISCH  
DOMPELLAKWERK

De KDL-installatie wordt onderworpen aan strenge tests 
en keuringen.

In het KDL-laklaboratorium worden alle vooraf aangegeven para-
meters van de baden continu gecontroleerd.

NANO CERAMIC PLUS KATHODISCH DOMPELLAKWERK
Vóór de coating van componenten, zoals bijvoorbeeld de 
chassis, worden deze door een straalinstallatie gevoerd 
om ze te ontdoen van vuil, roest, oxidelagen en lasersnij-
randen. Na de mechanische reiniging zijn de chassis dan 
gereed voor de veredeling – ze gaan in totaal in tien ver-
schillende dompelbakken:

In een eerste stap worden de componenten in twee ontvet-
tings- en twee spoelbaden nogmaals chemisch gereinigd. 
Hierna gaan ze direct in de Nano Ceramic-bak. Hier wordt 
een uit koper en zirkoon bestaande conversielaag van na-
nometerdikte gevormd. Deze laag is voor de corrosiebe-
scherming en voor de hechting van de KDL-lak 
verantwoordelijk. Na twee keer spoelen zijn de componen-
ten gereed voor het kathodische dompellakwerk. Hier wordt 
het werkstuk met stroom bewerkt, waarbij de pigmenten en 
bindmiddelen worden afgezet op het werkstuk. De chassis 
krijgen door de KDL-behandeling gelijkmatige laagdikten 
van circa 40 μm en een constante oppervlaktekwaliteit.  
Na twee andere spoelbakken met ultrafiltraat wordt de 
component naar de KDL-droger geleid. Bij het inbranden 
wordt de speciale lak uitgehard en zijn stabiele structuur 
gevormd. Daarna doorstaan de componenten moeiteloos 
een 504 uur durende, conform DIN ISO 50021 SS uitge-
voerde zoutsproeitest.

* Spoeling met gedemineraliseerd water 
** Spoeling met ultrafiltraat uit de KDL (gedemineraliseerd water vermengd met azijnzuur, butylglycol en oplosmiddel)

Spritz-
entfetten

Tauch-
entfetten

KTL-
Becken

UF-
Spüle 1**

UF-
Spüle 2**

 Nano-
Ceramic

VE-
Spüle 1*

VE-
Spüle 2*

VE-
Spüle 3*

VE-
Spüle 4*

beschichtete Bauteile

unbehandelte 
Bauteile

TrocknerKühlzone
Onbehandelde 

onderdelen

Koelzone Droger

Gecoate onderdelen

Spuit- 
ontvetten

Dompel- 
ontvetten

Nano- 
ceramic

VE- 
spoel 2*

VE- 
spoel 4*

KTL- 
vloeistofbad

UF- 
spoel 2**

UF- 
spoel 1**

VE- 
spoel 3*

VE- 
spoel 1*

10 vloeistofbaden
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KÖGEL S.R.O.

IN CHOCEN

Producten ............................... basischassis voor Kögel trailers, extra capaciteit voor eindmontage van trailers

Bedrijfsterrein: ........................ 250.000 m2  + 350.000 m² trailers op termijn

Productieoppervlakte: ............. 27.785 m2

Productie: ............................... ongeveer 350 chassis per week

DE KÖGEL FABRIEK IN CHOCEN (TSJECHIË)

De Kögel fabriek in Chocen is een van de modernste 
productiefaciliteiten voor chassisframes en trailers. 
Ongeveer 150 kilometer van Praag verwijderd worden hier 
met behulp van hypermoderne lastechnieken de chassis 
voor alle voertuigen van het Kögel productaanbod volgens 
Duitse kwaliteitsnormen gelast. Bovendien is zo nodig 
extra capaciteit voor de eindmontage van trailers 
beschikbaar. 

De fabriek heeft overigens een lange geschiedenis:  
in 1939 als productielocatie voor de vliegtuigbouw 
geopend, bouwde de Tsjechische fabrikant Orlican hier 
lange tijd onder andere koelwagens. In 1996 nam Kögel 
de fabriek over. De fabriek onderscheidt zich zo door een 
lange traditie, grote knowhow en kwalitatief hoogwaardige 
werk. Chocen heeft in de branche een goede naam en 
staat bekend voor topkwaliteit in de chassisproductie.
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CHASSISPRODUCTIE

CHASSISPRODUCTIE IN CHOCEN

Hier ontstaat de achterwand van de Kögel trogvormige 
kipwagen

Lasinrichtingen helpen bij zeer nauwkeurig lassen

Aanlassen van een lasmodule op het chassis

De chassis voor schuifzeilopleggers, gesloten voertuigen 
en kipwagens en ook voor Eurotrailers en wisselsystemen 
worden hier met de modernste productiemethoden com-
pleet geproduceerd en gaan dan naar de hoofdmontagefa-
briek in Burtenbach.
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KÖGEL PRODUCTFAMILIES

PRODUCTEN VOOR DE EXPEDITIEBRANCHE

Het assortiment opleggers van 18 ton tot 40 ton toege-
staan totaalgewicht (gecombineerd vervoer tot 44 ton) 
voor interlokaal vervoer, traditioneel kernsegment van  
Kögel, wordt permanent geoptimaliseerd en uitgebouwd. 
Kögel biedt onder andere de beproefde schuifzeilopleg-
gers Kögel Cargo, Kögel Light, Kögel Lightplus,  
Kögel Mega, Kögel Multi en Kögel FlexiUse aan. Qua ge-
sloten voertuigen heeft de klant de keuze uit een groot 

KÖGEL GESLOTEN OPLEGGERS KÖGEL SCHUIFZEILOPLEGGERS

KÖGEL WISSELSYSTEMEN KÖGEL CONTAINERCHASSIS

Afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / de producten zijn voortdurend onderhevig aan technische veranderingen.

aantal branchespecifieke oplossingen van de series  
Kögel Cool − PurFerro quality, Kögel Box en Kögel Box − 
PurFerro quality. De wisselsystemen Kögel Swap,  
Kögel Combi en Kögel Port alsook de chassis Cargo, 
Mega, Light, Lightplus en Cool vervolledigen het produc-
tassortiment. De met 1,3 m verlengde Kögel Eurotrailer 
is verkrijgbaar in de varianten Cargo, Mega, Box, Box − 
PurFerro quality en Cool − PurFerro quality.
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PRODUCTEN VOOR DE BOUWSECTOR

Voor de bouwsector zijn er de bouwmateriaalopleggers 
Kögel Multi, de Kögel dieplader als schamelwagen  
(3-assig of 4-assig) alsook een 3-assige opleggervariant.  
Kögel heeft eveneens 2-assige en 3-assige trogvormige 
kipwagens, op aanvraag met volledig geïsoleerde trog met 

KÖGEL DIEPLADER (3-ASSIG) KÖGEL DIEPLADER (4-ASSIG)

KÖGEL TROGVORMIGE KIPWAGEN KÖGEL DIEPLADER OPLEGGER

Afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / de producten zijn voortdurend onderhevig aan technische veranderingen.

24 m³ of 27 m³, in zijn assortiment. Bijna alle Kögel voer-
tuigchassis zijn duurzaam tegen corrosie beschermd 
dankzij de Nano Ceramic plus KTL-coating met daarbo-
venop UV-lakwerk.
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KÖGEL PRODUCTFAMILIES

KÖGEL SCHUIFZEILOPLEGGERS
Het goederenverkeer van vandaag en morgen vraagt zeer 
efficiënte en voor ieder gebruiksdoel geschikte transport-
concepten. Kögel vrachtauto’s met open laadbak bieden 

KÖGEL CARGO KÖGEL LIGHTPLUS

Uitvoeringen
 – Schuifzeil, TIR 
 – Zijbord met volledig zeil, TIR
 – Schuifzeil, 2-assig, TIR
 – Kraanbaar voor spoorvervoer, schuifzeil
 – Coil, schuifzeil, TIR
 – Coil, kraanbaar voor spoorvervoer, schuifzeil
 – Ook met FlexiUse opbouw

Uitvoeringen
 – Schuifzeil, TIR
 – Coil, schuifzeil, TIR
 – Ook met FlexiUse opbouw
 – Ook als Mega verkrijgbaar 

KÖGEL MEGA

KÖGEL FLEXIUSE

Uitvoeringen
 – Schuifzeil, TIR
 – Zijbord met volledig zeil, TIR
 – Coil, schuifzeil, TIR
 – Kraanbaar voor spoorvervoer, schuifzeil
 – Superlicht, schuifzeil, TIR
 – Schuifzeil, 2-assig
 – Ook met FlexiUse opbouw
 – Ook met halshoogte 55 mm verkrijgbaar

Uitvoering

Schuifzeil

KÖGEL MULTI

Uitvoeringen
 – Halshoogte 120 mm
 – Halshoogte 90 mm
 – Halshoogte 90 mm, 2-assig
 – Halshoogte 90 mm, Mega
 – Halshoogte 120 mm, Coil
 – Halshoogte 180 mm, Light

Afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / de producten zijn voortdurend onderhevig aan technische veranderingen.

een hoge afwerkingskwaliteit, lage onderhoudskosten en 
een enorm veelzijdig gebruik: Kögel Cargo, Cargo met ver-
sterkt chassis, Light, FlexiUse, Mega en Multi.
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KÖGEL GESLOTEN OPLEGGERS
Kögel voldoet aan de hoge eisen van het goederenverkeer 
bij het transport van kwetsbare goederen met zijn koel-
koffers en boxen voor droge vracht. De opbouwen van de 
Kögel Box en Cool komen sinds begin 2012 uit het eigen 

KÖGEL COOL – PURFERRO QUALITY KÖGEL BOX KÖGEL BOX – PURFERRO QUALITY

Uitvoeringen
 – Diepvriesopbouw
 – Koelopbouw

Uitvoeringen
 – Droge vracht, multiplex, kraanbaar voor 

spoorvervoer
 – Droge vracht, multiplex, 2-assig
 – Mega, multiplex
 – Mega, multiplex, 2-assig

Uitvoeringen
 – Droge vracht, licht geïsoleerd, kraanbaar voor 

spoorvervoer
 – Droge vracht, licht geïsoleerd, 2-assig
 – Mega, licht geïsoleerd
 – Mega, licht geïsoleerd, 2-assig

KÖGEL WISSELSYSTEMEN
Rendabele en efficiënte transporten vereisen flexibele, 
aan de betreffende eisen aangepaste concepten. Kögel 
heeft voor deze situatie veelzijdige wisseltalenten in de 

KÖGEL SWAP KÖGEL COMBI
(aanhangwagen voor gecombineerd vervoer en middenasaanhangwagen)

Uitvoeringen
 – Zijbord met volledig zeil, TIR
 – Schuifzeil
 – Wisselchassis

Uitvoeringen
 – 22,5" banden
 – 19,5" banden

Uitvoeringen
 – 40'
 – 40' Light
 – Simplex, 40', uitschuifbaar achter
 – Simplex, 40', uitschuifbaar achter 20' ISO centraal
 – Simplex, 45', uitschuifbaar achter met overhang
 – Duplex, 45', uitschuifbaar voor en achter
 – Tankplex 20', 1 x 20 ISO centraal
 – Port 45 Triplex

Afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / de producten zijn voortdurend onderhevig aan technische veranderingen.

competentiecentrum voor sandwichpanelen in Duingen. 
Hiermee garandeert Kögel een constante hoge kwaliteit 
van zijn gesloten voertuigen voor een zeer aantrekkelijke 
prijs.

aanbieding. De Kögel wisselsystemen Swap en Combi zijn 
echte veelkunners die opvallen door hun veelzijdigheid.

KÖGEL CONTAINERCHASSIS
Met robuuste chassisconstructies en hoogwaardige ver-
werking biedt de Kögel Port productfamilie uitzonder-
lijke stabiliteit en veiligheid. De containeropleggers 
hebben een groot laadvermogen en zijn, afhankelijk van 

de uitvoering, flexibel inzetbaar in gecombineerd trans-
port – dankzij chassis die optimaal geschikt zijn voor con-
tainers van verschillende afmetingen. 
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KÖGEL PRODUCTFAMILIES

KÖGEL EUROTRAILER
De Eurotrailer is een met 1,38 m verlengde oplegger. 
Hiermee wordt het transport van extra volume of extra 
pallets mogelijk en wordt het brandstofverbruik en de 
CO2-uitstoot van de wagenparken teruggebracht. Uitvoeringen

 – Cargo 
 – Mega
 – Box

KÖGEL CHASSIS CARGO KÖGEL CHASSIS MEGA KÖGEL CHASSIS COOL

Uitvoeringen
 – Halshoogte 90 mm
 – Halshoogte 120 mm
 – Halshoogte 90 mm, 2-assig
 – Halshoogte 120 mm, Coil

Uitvoering

Halshoogte 90 mm

Uitvoering

Halshoogte 50 mm

KÖGEL CHASSIS
Fabrikanten van speciale opbouwen vallen graag terug op 
de Kögel chassis Cargo, Mega, Cool, Light en Lightplus. 
Want natuurlijk zijn ook de frames van de chassis,  

KÖGEL CHASSIS LIGHT KÖGEL CHASSIS LIGHTplus

Uitvoering

Halshoogte 180 mm

Uitvoering

Halshoogte 120 mm

Afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / de producten zijn voortdurend onderhevig aan technische veranderingen.

zoals bij alle Kögel trailers, voorzien van een Nano Ceramic 
plus KTL-coating. Deze hoogwaardige corrosiebescherming 
zorgt voor duurzaamheid.
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KÖGEL TROGVORMIGE KIPWAGEN
De Kögel trogvormige kipwagen overtuigt door de lage 
onderhoudskosten, het goede rijgedrag en de hoge stabiliteit. 
De duurzame stalen trog kan bovendien dankzij de intelligente 
verbindingstechniek eenvoudig worden verwisseld. Uitvoeringen

 – Cargo 
 – Mega
 – Box Uitvoeringen

 – 3-assig, 24 m3/27 m³
 – 2-assig, 24 m3/27 m3

 – 3-assig, 24 m3  
met volledig geïsoleerde trog

 – 2-assig, 24 m3  
met volledig geïsoleerde trog

KÖGEL DIEPLADER
Voor het transport van baggermachines, bouwmachines 
en zware werktuigen biedt Kögel de bouwsector meerdere 
diepladers met draaischamel aan. Met een haaks gebogen 

KÖGEL DIEPLADER SCHAMELWAGEN KÖGEL DIEPLADER OPLEGGER

Uitvoeringen
 – 3-assig, recht plateau
 – 3-assig, haaks gebogen plateau
 – 4-assig, haaks gebogen plateau

Uitvoering

3-assig, hellend verhoogd plateau

Afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / de producten zijn voortdurend onderhevig aan technische veranderingen.

plateau zoals voor het transport van wielladers of met een 
recht plateau zoals voor het transport van lange lading 
zult u vast en zeker de juiste dieplader vinden.

Zo is de trogvormige kipwagen sneller beschikbaar voor 
nieuwe toepassingen. Indien gewenst ook met volledig 
geïsoleerde trog verkrijgbaar.



+ 1,38 m = 4 pallets meer
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KÖGEL EUROTRAILER

KÖGEL EUROTRAILER – DE ENIGE ECHTE
Kögel is de uitvinder van de ca. 1,38 m 
verlengde Kögel Eurotrailer oplegger en 
voldoet al meer dan tien jaar aan de vraag 
naar verlengde opleggers bij veel trans-
portbedrijven.

 – 10% meer volume, 1,38 meter langer, en hierdoor ruimte voor tot  
4 extra pallets

 – Verbruikswaarden van de Eurotrailer zijn identiek aan die van een 
gewone vrachtwagencombinatie van 40 ton

 – 10% minder brandstofverbruik, 10% minder CO2-emissies
 – Kan met gewone trekkers worden gebruikt
 – Beproefde Kögel ladingzekeringsystemen bruikbaar,  

opbouwsterkte standaard gecertificeerd (EN 12642 XL)
 – Oppervlaktebehandeling met Nano Ceramic plus KTL

Afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / de producten zijn voortdurend onderhevig aan technische veranderingen.
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Afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / de producten zijn voortdurend onderhevig aan technische veranderingen.

KÖGEL EUROTRAILER PRODUCTPORTFOLIO

Beschikbaar als
– Cargo  
– Mega  
– Box

Totale lengte ca. 17,88 m

Oplegger ca. 15 m Truck

UW VOORDEEL:  
+ tot 10 m3 meer volume*

+ 1,38 m lengte

+ tot 4 extra  
   palletstelplaatsen bij Cargo en Mega

+ tot 7 extra palletstelplaatsen bij  
    belading in twee lagen (Box en Cool)

KÖGEL EUROTRAILER: UW VOORDEEL – LAADRUIMTE ü

* Vergeleken met de standaardtrailer

** Geldt voor Kögel Box 

Standaardtrailer ca. 13,620 m                        + ca. 1,38 m
        33 europallets                       + 4 europallets*

        (+ tot 7 europallets 
               bij belading in twee lagen**)

Kögel Eurotrailer ca. 15 m

37 europallets in totaal*

(tot 73 europallets bij belading in twee lagen**)
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KÖGEL KTA TRAILERAS

De Kögel traileras is een geïntegreerd chassissysteem dat 
als sterke ruggengraat voor de Kögel voertuigen fungeert. 
Optimaal afgestemd op de Kögel trailer, verbetert hij de 
rijeigenschappen verder. Dit maakt de Kögel trailer niet 
alleen in nog hogere mate belastbaar, maar dankzij hoog-

ü	minder CO2-uitstoot*

ü	meer nuttig laadvermogen*

ü	meer efficiëntie 

waardige ingenieurskunst aan de as ook duurzamer. 
De belangrijkste eis van de klanten van Kögel,  
namelijk de best mogelijke onderhoudsvriendelijk-
heid, wordt door deze as optimaal vervuld. En daar-
mee ook een hoge rendabiliteit.

* meer informatie vindt u op: www.koegel.com/CO2

NOVUM IS HET NIEUWE BETROUWBAAR



LOKALISATIEEBS-GEGEVENS

BANDENSPANNING
REMVOERING- 

SLIJTAGE

KILOMETERSTAND
DEUR- 

BEWAKING ALARMEN

KOPPELSTATUS

TEMPERATUURASLAST

DOCUMENTATIE /
VERSLAGEN

DIEFSTAL-
BEVEILIGING
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KÖGEL TELEMATICS

Kögel Telematics zal u overtuigen! Met het innovatieve 
telematicasysteem kunt u uw opleggers "on the road" op-
timaal volgen. Dit systeem levert gegevens in realtime* en 
verstrekt informatie over de locatie van de trailer, de koel-
status, de toestand van de deuren, de EBS-gegevens en 
nog veel meer. 

ü	maximale rendabiliteit		

ü	zeer transparant 

ü	betrouwbare alarmmeldingen

De Kögel KTTM telematicamodule voor trailers wordt met 
de diagnose-interface van het remsysteem van de opleg-
ger verbonden. Naast de voertuiggegevens worden ook 
nog andere gegevens omtrent de oplegger geïntegreerd in 
de analyse. 
Vraag de gegevens op elk gewenst moment op via een 
gestructureerd en gebruiksvriendelijk webportaal of via de 
"Kögel Telematics" app. 

TRANSPARANT IS HET NIEUWE ECONOMISCH
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KÖGEL SERVICE EN ONDERDELEN

OP ONS KUNT U REKENEN!

We bieden onze klanten niet alleen innovatieve techniek 
en ingenieurskunst, maar ook een uitgebreide en deskun-
dige klantenservice. Bij ons krijgt u hoogwaardige trailers 
én uitstekende service. 

UW KÖGEL SERVICE HOTLINE
Bij ons staat klanttevredenheid hoog in het vaandel!  
We willen dat u altijd goed geadviseerd en optimaal ge-
holpen wordt. Wij staan voor snelle en ongecompliceer-
de hulp bij klachten en competente afwikkeling van 
garantieclaims. Wend u tot ons of onze geautoriseerde  
servicepartners.

Onze klantenservice staat u graag met raad en daad terzijde: 
Telefoon +49 1805 56 34 35 55  
 Maandag-vrijdag 8:00 tot 18:00 uur 
E-mail aftersales@koegel.com

U hebt een vraag, u hebt snel een onderdeel nodig of u 
hebt een klacht? Kögel helpt u snel en deskundig verder – 
op ons kunt u rekenen.

ONLINE IS HET NIEUWE ALTIJD BESCHIKBAAR
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UW KÖGEL ASSISTANCE
De Kögel Assistance 24-uurs-hotline garandeert u snelle  
pechhulp voor zowel opleggers als trekkers. Onze Kögel 
pechhulp staat in heel Europa dag en nacht voor u klaar – 
24 uur per dag en 365 dagen per jaar. 

Of het nu gaat om een ongeval of schade door geweld:  
de Kögel 24-uurs-hotline staat u op elk gewenst moment 
met raad en daad terzijde. Met ons bereikt u snel en on-
bureaucratisch uw bestemming.

UW KÖGEL ONDERDELENSHOP

Bij efficiënt transport zijn aspecten zoals kwaliteit en 
snelheid van groot belang. Onze verkoopafdeling voor on-
derdelen biedt u alle onderdelen en accessoires voor uw 
wagenpark uit de eerste hand. Of het nu gaat om uw Kögel 
product of uw producten van andere fabrikanten van be-
drijfswagens: met ons grote productportfolio zijn wij per-
fect voorbereid op uw wensen. 

Bent u op zoek naar onderdelen? Het liefst zonder gedoe 
en zonder registratie of inloggen? In onze Parts Shop hebt 
u toegang tot verschillende zoekfuncties en vindt u infor-
matie over alle onderdelen: www.koegel-parts.com
 
Telefoon +49 1805 56 34 35 36 
E-mail parts@koegel.com 

Kögel Parts onderdelenshop in het logistiekcentrum in Ulm

Van maandag tot en met vrijdag hebt u van 8:00 uur tot 
17:00 uur ook de mogelijkheid om direct ter plaatse in 
onze onderdelenshop "Kögel Parts" in Ulm de benodigde 
artikelen te kopen of bestelde artikelen af te halen. 
 

ONLINE IS HET NIEUWE ALTIJD BESCHIKBAAR
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KÖGEL BRANCHEOPLOSSINGEN

 
Automotive

 
Papier / containers

 
Rail

 
Platen

Gering eigen gewicht, optimaal 

volume, eenvoudig, snel laden, 

specifieke zekeringen voor laadkis-

ten, pallets en kleine ladingdragers, 

alsmede een uitstekende kosten-ba-

tenverhouding zijn het antwoord van 

Kögel op de eisen in het leverantie-

verkeer voor de auto-industrie.

Het stabiele voertuigchassis van 

Kögel is ontwikkeld voor hoge 

plaatselijke en oppervlaktebelastin-

gen. In combinatie met de slipvrije, 

belastbare bodem, waarin de rolrails 

zijn ingebed, en speciale, gepaten-

teerde ladingzekeringsystemen biedt 

Kögel alles voor een veilig transport 

van zware papierrollen of containers/

prefab segmenten.

Kögel biedt ook voertuigen aan die 

zijn toegestaan voor spoorverlading. 

Met speciale assen, versterkingen in 

het chassis en grijperkanten.

De voortdurend toenemende variatie 

aan transportgoederen, het gewicht 

en een hoog zwaartepunt van de la-

ding vereisen de meest geavanceer-

de technieken voor een effectieve 

ladingzekering. Kögel biedt hiervoor 

een aantal speciale oplossingen aan.

Transport van banden Ferry / RoRo Kledingtransport Elektronica

De Kögel voertuigen zijn gecertifi-

ceerd voor DIN EN 12642 Code XL 

voor ladingzekering. Door de opbouw 

van het voertuig met extra uitrusting 

kunnen banden (trapsgewijs) gesta-

peld en rechtop met een technisch 

laadgewicht tot 18.000 kg worden 

getransporteerd.

Voor het RoRo-verkeer biedt Kögel 

een speciaal aangepaste en door 

lange ervaring geoptimaliseerde 

uitrusting voor voertuigen.  

Essentiële kenmerken zijn goed 

toegankelijke en stabiele sjorpunten 

en royale vrije ruimten.

Dankzij een speciaal geperforeerd 

railsysteem is dit soort transport 

mogelijk. Hierbij passend worden de 

bijbehorende stangen meegenomen. 

Kledingtransporten van reeds gestre-

ken kledingstukken of transporten 

van kledingstukken die niet mogen 

worden gevouwen, zijn hierdoor geen 

probleem.

Zo transporteert u allerhande elek-

tronische goederen onder de beste 

condities. Juist deze producten zijn 

bijzonder gevoelig voor stoten en 

druk en vragen een speciale trans-

portoplossing; ook hierbij worden de 

essentiële eisen voorbeeldig vervuld 

door Kögel.

PRECIES DE TRAILER DIE U NODIG HEBT

Met ons veelzijdige product- en accessoireaanbod,  
onze innovatieve producten voor ladingzekering, de speci-
ale, door onszelf ontwikkelde speciale technologieën en 
gefundeerde branchekennis kunnen wij voor elke behoefte 

op maat gesneden transportoplossingen verwezenlijken, 
tot en met in hoge mate individueel gespecificeerde spe-
ciale uitwerkingen.
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Dienst voor diepvries en 
verse producten

 
Medische producten

 
Planten

Temperatuurgevoelige 
goederen

Levensmiddelen zijn kwetsbare 

producten die competente trans-

portoplossingen vereisen. Kögel is 

een specialist op het gebied van op 

temperatuur gecontroleerd transport 

en kan hierin op een jarenlange 

ervaring bogen. Door de hoogste in-

ternationale kwaliteitsnormen aan te 

houden, is Kögel een gekwalificeer-

de partner voor de voedingsindustrie 

en de levensmiddelenhandel.

Farmaceutische producten zijn bijzon-

der kwetsbaar. Hierbij moeten speciale 

temperatuurmarges nauwkeurig worden 

aangehouden. Alle farmaceutische pro-

ducten en ook gevoelige biotechnische 

geneesmiddelen kunnen met behulp 

van Kögel voertuigen in een onafge-

broken koelketen worden getranspor-

teerd. Zo wordt de werkzaamheid van 

de geneesmiddelen door uitgewerkte 

opbouwtechnieken beschermd.  

Een farmacertificaat is op verzoek 

verkrijgbaar voor Kögel koelers in ver-

schillende uitrustingsvarianten.

Ongeacht of het om snijbloemen, 

potplanten of siergewassen gaat: 

Kögel heeft jarenlange ervaring met 

opbouwen voor vers transport van 

groenproducten.  

Betrouwbare koeltechniek en 

voortdurende temperatuurcontroles 

zorgen voor een gecoördineerd en 

soepel transportverloop, waarbij ook 

geladen groente en fruit gegaran-

deerd vers aankomt.

Deze laadgoederen zijn zowel 

kwetsbaar als waardevol en stellen 

daarom zeer bijzondere eisen aan 

de transportzekering. Dankzij op 

maat gesneden dienstverlening 

en het gedurende tientallen jaren 

aangetoonde innovatief vermogen 

is Kögel hiervoor een garantie op de 

internationale markt.

Drank Veiligheidstransporten Bouw Bouw

Hoog laadvermogen en intelligente 

ladingzekering, ook voor de zekering 

bij gedeeltelijke belading,  

tijdbesparend laden en lossen, 

alsmede een hoge efficiëntie bij het 

gebruik zijn hier de essentiële eisen, 

waaraan Kögel volledig voldoet.

Kögel biedt hiervoor een aantal 

speciale oplossingen aan.  

De enorme veelzijdigheid aan varian-

ten voor veiligheidsrelevante trans-

porten met bijzondere eisen wordt 

door ons klantgericht ontwikkeld.

Transport van bouwvoertuigen. Transport van bouwmaterialen  

zoals bulkmateriaal.

PRECIES DE TRAILER DIE U NODIG HEBT
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KÖGEL KWALITEITSBELOFTE

Uitgebreide tests

Alle componenten van de voertuigen zijn volgens de 
strengste normen getest in statische en dynamische 
proeven.

Service

Via www.koegel.com kunnen uitgebreide servicediensten 
altijd en overal worden opgevraagd. Reparaties en 
garantie kunnen eenvoudig online worden afgewikkeld. 
Onze hotline Kögel Assistance is 24 uur per dag en in 
vele Europese talen bereikbaar.

Corrosiebescherming

Nano Ceramic plus KTL-coating, de meest moderne 
en hoogwaardige vorm van de industriële opper-
vlaktebehandeling, biedt dezelfde uitstekende 
eigenschappen als de huidige zinkfosfatering, maar 
is milieuvriendelijker en heeft een betere energie-
balans. De duurzame, schone afwerklaag kan altijd 
worden bijgelakt. 

Veiligheid

Goed doordachte componenten zorgen voor een hoge 
actieve en passieve veiligheid: speciaal ontwikkelde 
bekledingselementen op het chassis voor een betere 
aerodynamica, onderrijbeveiliging volgens de nieuwe 
EG-richtlijn, standaard ladingzekering conform  
EN 12642 XL, RSS voor meer rijstabiliteit en veilig-
heidsgeoptimaliseerde klep voor heffen en neerlaten 
(hefdak met BG-goedkeuring). Bovendien hebben  
Kögel voertuigen uitstekende uitloopeigenschappen.

Milieubescherming en duurzaamheid

Kögel voertuigen leveren een actieve bijdrage om het 
brandstofverbruik en de milieubelasting te verminderen: 
de aerodynamica is geoptimaliseerd, geluidsemissies zijn 
constructief verminderd en bij de productie worden 
strenge voorschriften voor de milieubescherming en de 
herbruikbaarheid van de gebruikte materialen in acht 
genomen. 

Ladingzekering en opbouwstabiliteit

Kögel voldoet aan de eisen voor stabiliteit voor versterkte 
opbouw conform EN 12642 XL. Bij voertuigen met dit 
certificaat werkt de ladingzekering heel eenvoudig: bij 
vormgesloten en naar achteren vastgezette lading wordt 
de opbouw belast met alle door de rijdynamiek veroor-
zaakte krachten conform VDI 2700. 

Elektronica en verlichting

EBS is standaard. De verlichting is compleet in 
LED-uitvoering verkrijgbaar, voor duurzaamheid en 
minder stroomverbruik.

Onderrijbeveiliging

Alle Kögel trailers zijn uitgerust met een versterkte 
onderrijbeveiliging, die de passieve veiligheid in het 
wegverkeer duidelijk verhoogt en voldoet aan de 
EU-richtlijn UN/ECE-R 58.

Lamphouder 
De lamphouder is van stootvast kunststof en 
garandeert 100% corrosiebescherming. Deze kan 
afzonderlijk worden gemonteerd of vervangen.

Chassisconstructie

Het stabiele, torsiestijve, gelaste ladderchassis met 
doorstekende dwarsbalken voor een hoog nuttig 
laadvermogen en hoge puntbelastingen vormt de 
ruggengraat van de Kögel voertuigen van de NOVUM 
generatie. Deze constructie staat garant voor een lange 
levensduur. 
Bij onze voertuigen voor het gecombineerde vervoer zorgt 
een robuust maar licht chassis, bestaande uit twee 
langsliggers met extra dwarsverstevigingen en container-
vergrendelingen, voor een geoptimaliseerd nuttig 
laadvermogen en een voertuig dat lang meegaat.



39

KÖGEL CLIMATEX

Het Kögel koelluchtsysteem

KÖGEL SYSTEEMOPLOSSINGEN

KÖGEL COILFIX

Het Kögel ladingzekerings- 
systeem voor coils en  
banden met tussenruimten

KÖGEL PURFERRO

De Kögel sandwichpaneel- 
technologie voor gesloten voer-
tuigen en koelwagens

KÖGEL KTA NOVUM TRAILERAS

Onderhoudsvriendelijke as 
die perfect op de Kögel op-
leggers afgestemd is.  
Hij verbetert de rijeigen-
schappen dankzij de "dubbe-
le vering", bestaande uit een 
zacht rubberen lager en een 
zwenkarm van verenstaal

KÖGEL TELEMATICS

Kögel telematicamodule voor 
trailers + Kögel telematica-
webportaal

KÖGEL STRONG & GO

De innovatieve opbouw van 
de NOVUM generatie in  
combinatie met een met 
riemversterkingen versterkt  
Kögel integraal dakzeil
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PARTNERS UIT PASSIE

Europees kampioen Castrol Team Hahn Racing zet in 
op Kögel

Kögel en het team HahnRacing rond 6-voudig Europees 
kampioen Jochen Hahn werken al vele jaren samen.  
Geheel in lijn met het ondernemingsmotto van Kögel, 
'Economy meets Ecology - Because we care', bieden ze 
daarbij ook samen het hoofd aan de uitdagingen van mili-
eubewust truckracing. Het team is door Kögel uitgerust 
met een draaischamelaanhangwagen en twee volledig op 
de behoeften van het team afgestemde gesloten wissel-
laadbakken. De robuuste gesloten wissellaadbakken hel-
pen daarbij om optimaal te voldoen aan de logistieke en 
representatieve verplichtingen van het raceseizoen. 

Sinds het raceseizoen 2020 is Kögel ook de officiële trai-
lersponsor van Team Schwabentruck met coureur Steffi 
Halm. Zo vertrouwen de "Die Bullen von Iveco Magirus 
(stieren van IVECO Magirus)" op wissellaadbakken en op-
leggers van Kögel die perfect zijn afgestemd op de be-
hoeften van het team. Voor het Team Schwabentruck 
heeft Kögel bovendien een speciale gesloten wissellaad-
bak gebouwd met een afgescheiden kantoor en een op-
slagruimte voor onderdelen. Een Kögel Box oplegger met 
veel ruimte biedt de teamleden in de paddock een com-
fortabel onderkomen.

KÖGEL SPONSORT MILIEUBEWUSTE TRUCKSPORT

Steffi Halm en het  
Team Schwabentruck  
vertrouwen op Kögel
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WARE KÖGEL VERHALEN

OVER HET PIONIERSWERK VAN DE ONDERNEMING

WIST U DAT KÖGEL IN DE KOFFEROPBOUW EN IN HET 
BIJZONDER IN DE KOELERBOUW DE FABRIKANT IS DIE AL 
SINDS BEGIN JAREN VIJFTIG DE MARKTTRENDS ZET?

WIST U DAT KÖGEL AL SINDS DE JAREN DERTIG EEN SPECI-
ALIST IS OP HET GEBIED VAN KIPWAGENS?

De constructeurs van F. X. Kögel worden van oudsher be-
schouwd als trendsetters op het gebied van nieuwe techni-
sche ontwikkelingen. Begin jaren vijftig maakte Kögel 
kleine, lichtmetalen kofferopbouwen. Deze vormden de 
basis voor de latere koelwagens. Onder het motto "altijd 
een neuslengte voor" werkte Kögel tegelijkertijd aan het 
procedé van de sandwichconstructie van massief kunst-
stof. Bij de ontwikkeling en uitwerking van dit concept is F. 
X. Kögel persoonlijk intensief betrokken geweest. In 1961 
kon de eerste koeloplegger in een vrijdragende constructie 
van massief kunststof worden gepresenteerd. Deze opleg-
gers beschikten- over de zogenaamde poly-cel-opbouwen 
van massief kunststof en over een luchtkanaal. Hiermee 
werd bij een wanddikte van slechts 100 millimeter een 
K-waarde van 0,25 bereikt. Door de voortdurende verdere 
ontwikkeling van deze "nat-in-nat"-kunststofconstructie 
kon Kögel in 1969 de eerste palletbrede koeloplegger op 
de markt brengen. In 1976 volgde de eerste koeloplegger 
met een zelfdragende constructie van Kögel. Vanaf het be-
gin heeft de onderneming in de koelkofferbouw ingezet op 
kwalitatief hoogwaardige en innovatieve oplossingen en 
met de ontwikkeling van zijn producten consequent de 
koelers verbeterd. Sinds 2007 is bij Kögel ook de met 1,3 
meter verlengde Eurotrailer als koeloplegger verkrijgbaar. 
Ook recenter kwam Kögel weer in het nieuws met de over-
name eind 2011 van Kögel PurFerro GmbH & Co. KG. Dit 
in Duingen gevestigde, prestigieuze competentiecentrum 
voor sandwichpanelen levert tegenwoordig de opbouwcom-
ponenten van de in 2012 door Kögel gepresenteerde pre-
mium koeloplegger: de Cool – PurFerro quality.

Kögel heeft ook een lange traditie in de bouwsector.  
Kipopbouwen waren vanaf begin af aan gedurende vele 
tientallen jaren een echte Kögel specialiteit. Naast land-
bouwaanhangwagens werden vanaf 1935 ook al de eerste 
kipopbouwen op vrachtwagens met tweeassige aanhang-
wagens geproduceerd. Tijdens en na de oorlog waren met 
name pneumatische kipwagens en door paarden of tracto-
ren voortgetrokken landbouwvoertuigen in trek. In de jaren 
vijftig deed Kögel al van zich spreken met aanhangwagens 
met twee onafhankelijke kiplaadbakken en een kipaan-
hangwagen met stalen trog. In 1966 volgde ook de eerste 
zelfdragende aluminium ronde trog. Vanaf de jaren zeventig 
hadden vooral de tandemkipaanhangwagens en drieassige, 
driezijdige kipaanhangwagens de overhand in de productie. 
In 2002 presenteerde Kögel de eerste componententrog in 
een bimetalen uitvoering die een licht gewicht combineerde 
met hoge sterkte. Ook de tegenwoordig verkrijgbare Kögel 
2- en 3-assige trogvormige kipwagens met een laadvolume 
van 24 m³ en 27 m³ zijn op dit idee van een modulair con-
cept gebaseerd. Dankzij een intelligente verbindingstech-
niek kunnen klanten zelf met het oog op het desbetreffende 
gebruiksdoel een kipwagen met verschillende wand- en 
bodemdikten samenstellen. De bodem en de achterwand 
van de Kögel trogvormige kipwagens zijn daarbij van ge-
hard en ontlaten Hardox 450 staal. De zijwanden van S700 
hoogsterkte-staalplaat.
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"WIE EEN KUIL GRAAFT 
VOOR EEN ANDER ..."

... moet als trucker een echte prof zijn. Zoals Harry Schmidt. 
De 60-jarige volbloedtrucker van transportbedrijf TSB in 
het Duitse Gundelfingen heeft afgelopen september voor 
Kögel zijn rijkunsten bewezen – en het zware transport van 
een overbemeten testput voor de nieuwe SKD-installatie op 
de locatie in Burtenbach perfect verzorgd.

Kögel bouwt op de locatie in Burtenbach een zogenoemde 
SKD-installatie (Semi-Knocked-Down). In de toekomst is 
dit de plaats waar het bedrijf voor markten in heel Europa 
traileronderdelen vervaardigt en verpakt. Voor de bouw 
van deze installatie werden twee moderne kuilsystemen 
– een voor het monteren en een voor het testen – besteld 
bij de firma Balzer. Deze onderneming in Memmingen is 
gespecialiseerd in de ontwikkeling en bouw van dergelijke 
systemen, die kant-en-klaar en met alle nodige aansluitin-
gen bij de klant worden afgeleverd.

Het transport van zo’n gigantische kuil vergt natuurlijk 
veel ervaring. Die vonden we bij het team van transport-
bedrijf TSB – Transport-Service-Beitinger uit Gundelfin-
gen aan de Donau. De levering van de montagekuil op 
de bouwlocatie in Burtenbach verliep nog vrijwel onop-
gemerkt. Dankzij de slimme constructie paste het bouw-
deel namelijk op een reguliere oplegger.

Harry en "Diddy" – een team voor elk transport
Daarentegen vormde de rit met de testsmeerkuil een heel 
wat grotere uitdaging. Want die had met zijn uitstulpingen 
aan de zijkant een indrukwekkende breedte van vier me-
ter. De beladen, rijklare vrachtwagencombinatie kwam 
daarmee op een lengte van 20,5 meter, bij 4,1 meter 
breed en 4 meter hoog. Op zich was het laadgewicht van 
twaalf ton voor de 500 pk sterke Volvo truck voor zwaar-
transporttaken geen enkel probleem.

Maar om een lading met dergelijke uitzonderlijke afmetin-
gen te transporteren was absoluut de knowhow van een 
professional vereist. Een professional als Harry Schmidt 
– voor deze klus de man bij uitstek. Deze 60-jarige zit 
namelijk al vertig jaar op de vrachtwagen – en samen met 
Detlef "Diddy" Schmidt in het begeleidingsvoertuig vormt 
hij een perfect ingespeeld team. Aan hen de uiterst hei-
kele taak de smeerkuil te transporteren van de fabriek in 
de Duitse plaats Warthausen naar de hoofdvestiging van 
Kögel in Burtenbach.

100 kilometer zwaartransport in 90 minuten
Deze bijna 100 kilometer lange route legden Harry in de 
vrachtwagen en "Diddy" in het begeleidingsvoertuig 
grotendeels af zonder extra assistentie. Alleen het eerste 
deel van het traject vanaf de fabriek tot de oprit van de 
tweebaansweg B30, en het laatste stuk – van de 
aansluiting Burgau aan de A8 tot aan Burtenbach – vond 
het transport voor de zekerheid plaats onder 
politiebegeleiding.

Na zo’n anderhalf uur rijden leverde het duo hun bijzondere 
vracht af bij de Kögel vestiging in Burtenbach – veilig, 
nauwkeurig en zonder opwinding. Want zo doen 
doorgewinterde transportprofessionals dat nou eenmaal.

ERVAAR KÖGEL

Harry Schmidt is trucker met hart en ziel
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VEILIG IN DE STAART VAN DE FILE – KÖGEL ZET ZICH IN VOOR HET 
INITIATIEF "HELLWACH MIT 80 KM/H" (KLAARWAKKER BIJ 80 KM/U)
 
Ernstige kop-staartbotsingen in de staart van de file komen 
helaas steeds vaker voor. Het Duitse initiatief "Hellwach 
mit 80 km/h" wil met een informatiebrochure vrachtwagen-
chauffeurs attent maken op dit groeiende probleem.  
Kögel ondersteunt de actie en deelt de gratis brochure uit 
aan beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders.

Het gevaar zit hem in de staart van de file. Als het verkeer 
op de snelweg vastloopt door drukte of vanwege wegwerk-
zaamheden, dreigen zware kop-staartbotsingen – vooral 
als er vrachtwagens bij betrokken zijn. In 2020 overleden 
47 vrachtwagenchauffeurs door dit soort botsingen in de 
staart van de file. Een treurige balans.

Het overgrote deel van deze ongevallen wordt veroorzaakt 
doordat de bestuurder niet oplet. En daar zijn allerlei rede-
nen voor – van microslaap tot afleiding door de smartp-
hone. De vereniging "Hellwach mit 80 km/h" wil dit 
probleem onder de aandacht brengen van beroepschauf-
feurs. Samen met ervaren vrachtwagenchauffeurs hebben 
de initiatiefnemers tien regels opgesteld die helpen 
kop-staartbotsingen te voorkomen. Een nieuwe preventie-
brochure presenteert de regels nu op een aanschouwelijke 
manier. Kögel draagt bij aan dit initiatief met daadkrach-
tige ondersteuning: wie bij Kögel een oplegger afhaalt,  
ontvangt de brochure van de actie bij levering – niet alleen 
in het Duits, maar meteen in meerdere talen.

"Ons motto bij Kögel luidt: '‘Because we care'. Daar hoort 
bij dat wij ons bekommeren om het welzijn van beroep-
schauffeurs", legt Thomas Rosenberger uit, afdelingsma-
nager Marketing, PR- en persactiviteiten. "Wij willen niet 
dat gezinnen een vader of moeder verliezen door een on-
geval. Het stijgende aantal ongevallen in de staart van de 
file baart ons grote zorgen. Daarom ondersteunen wij de 
vereniging "Hellwach mit 80 km/h e. V." bij haar belang-
rijke taak en dragen wij bij aan de voorlichting."

Medeoprichter van "Hellwach mit 80 km/h" is verkeersa-
gent Dieter Schäfer. Zo belangrijk als dit initiatief is,  
zo treurig was de aanleiding die leidde tot oprichting van 
de vereniging. "Op Rozenmaandag tijdens het carnaval in 
2018 reed op de Duitse snelweg A5, kort voor het Wall-
dorfer Kreuz, een vrachtwagen met oplegger in op de 
staart van een file en plette daarbij twee middenklassers", 
herinnert Dieter Schäfer zich. "Daarbij kwamen vier men-
sen om het leven, waaronder de vader, moeder en zus van 
een vijftienjarig meisje, de enige overlevende." De be-
stuurder van de vrachtwagen was vermoedelijk afgeleid. 
Deze ervaring raakt Dieter Schäfer tot op de dag van van-
daag: "Zelfs als ervaren verkeersagent gaat je dat niet in 
de koude kleren zitten. Het was de trigger voor ons initia-
tief "Hellwach mit 80 km/h"."
Schäfer beschouwt het als de belangrijkste taak van dit 
initiatief om voorlichting te geven over de problematiek, 
en bij chauffeurs en wagenparkbeheerders bewustzijn te 
creëren voor het gevaar. Met andere woorden: informatie 
is de beste preventie. Want natuurlijk rijdt geen enkele 
vrachtwagenchauffeur met opzet in op een file. "Maar hij 
moet begrijpen en zich er innerlijk bewust van zijn dat hij 
40 ton verantwoordelijkheid draagt", aldus Dieter Schäfer. 
De tien basisregels moeten er daarom toe bijdragen onge-
valsoorzaken weg te nemen.

"Wij zijn trots dat wij in Kögel een toonaangevende 
fabrikant als partner hebben gevonden. Er moet een 
einde komen aan het verlies van mensenlevens in de 
staart van de file."

Dieter Schäfer

KLAARWAKKER 
BIJ 80 KM/U

ERVAAR KÖGEL

Verkeersagent en medeoprichter 
van "Hellwach mit 80 km/h"
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KÖGEL KRONIEK 1934 – 2009

Franz Xaver Kögel neemt 
de wagenmakerij van zijn 
leermeester over

19
3

4

19
3
5

Aanhangwagens voor de 
toenemende behoeften van 
de landbouw

19
61

De eerste koelopleg-
ger in een constructie 
van massief kunststof

19
6
5

Ontwikkeling van speciale 
voertuigen voor betondelen

Kögel komt met de eerste open 
wissel- laadbak met afzetpoten

19
6

6

De eerste zelfdragende 
aluminium ronde trog

19
69

Eerste palletbrede koeloplegger

Gepatenteerde kipaanhangwagen 
met middenas

19
74



45

19
8
2

Lichtste standaard- 
oplegger wereldwijd

19
8

5

Eerste integrale koffer-
opbouw voor koeriers-, 
expres- en pakketdiensten

19
9

0

2
0

0
5

2
0

01
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Uitbreiding van het 
productaanbod met de 
Mega middenasaanhang-
wagen en de Kögel Port 
Multiplex

Twee strategische pijlers  
in het Kögel productportfolio:  
bouwsector en 
expeditiebranche

2
01

1

Nieuwe ontwikkeling van de  
trogvormige kipwagen met  
moderne modulariteit

Eerste Megatrailer 
met een totale 
hoogte van 4 meter
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Overname van  
Kögel PurFerro  
GmbH & Co. KG 

 
Ontwikkeling van  
de hybride snel- 
sluiting met pneumatische  
zeilvergrendeling 
 

Eerste vergunning voor 
een trailer met  
CNG-module die als 
extra opslageenheid voor 
aardgas fungeert 
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Award
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Kögel viert  
80 jaar  
ervaring in  
bedrijfs- 
voertuigen

Presentatie  
van de Kögel Cool – 
PurFerro quality 

KÖGEL KRONIEK 2010 – 2021
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Winnaar Bayerns Best 50

Innovationen 2016
Transportsicherheit

Kögel: Ladungssicherung  
per Seitenschutznetz

Best Practice Award

Introductie van Lightplus: 
nieuw concept voor bui-
tenframe en opbouw

Onderscheiding  
"Beste merk logistiek": 

3e plaats categorie  
Trailer en opbouwen
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Kögel

3rd Place 
Trailer and Superstructures

Kögel

Platz 3 
Trailer und Aufbauten
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Introductie: NOVUM generatie

 
 
Trailer  
Innovations Award: NOVUM

Europese Transportprijs voor 
Duurzaamheid:  
Kögel Eurotrailer Mega Rail

Kögel met Axia Best Managed 
Companies Award bekroond

Europese Transportprijs voor 
Duurzaamheid:  
Kögel Port 45 Triplex

2020

Sattelauflieger
Kögel Trailer

Kögel Port 45 Triplex

Kögel is de innovatieve  
trailerfabrikant die rendabili-
teit en duurzaamheid perfect 
weet te combineren:  
"BECAUSE WE CARE"
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FRAGEBOGEN 

Jetzt teilnehmen und  
den Online-Fragebogen ausfüllen unter 
www.axia-best-managed.de 

Ein Award von  Kooperationspartner



Veiligheidsinstructie! Het gebruik van de aanhangwagens mag uitsluitend plaatsvinden als de wegenverkeerswetgeving, alle voorschriften van brancheverenigingen en alle voorschriften voor de lading-
zekering nadrukkelijk in acht worden genomen. Voor vergissingen en drukfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Technische wijzigingen voorbehouden. Gedrukt in Duitsland. Nadruk verboden. 
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