KÖGEL WISSELSYSTEMEN

2

PASSIE ONTMOET INGENIEURSKUNST

PASSIONEERING VOOR ONZE KLANTEN

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 goederen 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 intensieve 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
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HET VEELZIJDIGE WISSELTALENT

KÖGEL SWAP

Vliegende wissel: moeiteloos wisselt u de wisseltrailer Kögel Swap. Bovendien profiteert u van een uitstekende hantering bij het laden en lossen. Wat voor een oplegger uitstekend werkt, kan nu ook zijn meerwaarde
bewijzen bij wissellaadbakken. De voordelen van de Novum generatie zijn uiteraard ook meegenomen in de
Kögel SWAP wisselopbouwen: bij de ontwikkeling stonden naast duurzaamheid en gewichtsoptimalisatie ook
eenvoudige en veilige handling van het voertuig centraal. Dit is onder andere te zien aan de eenhandssloten
van de deuren, de uithefhulpen van het schuifzeil, het buitenframe voor een optimale sjorhoek en last but not
least de T-vormige sjorbeugels.

Overtuigt door:

ü
ü
ü

hoge stevigheid
gemakkelijke hantering
sterke kosten-batenverhouding

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

HET VEELZIJDIGE WISSELTALENT

Schuifdak
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Schuifzeil

Portaaldeuren

Spaninrichting voor zeilen

Zijborden (optioneel)

. Afzetpoot met pendellager

VarioFix geperforeerd stalen
frame en schuifrongen

Onze oplossing voor uw branche:
Rail I Drank

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

KÖGEL COMBI

Aanhangwagen voor gecombineerd vervoer

Middenasaanhangwagen
Aanpasbaar, doordacht en toekomstgericht: met hun enorm flexibele inzetbaarheid bieden de duurzame aanhangerchassis van Kögel Combi de complete branche een baanbrekend transportconcept – als intelligente
bedrijfsvoertuigoplossing voor efficiënte inzetbaarheid in het intermodale vervoer.

Overtuigt door:

ü
ü
ü

hoge weerstand
enorme flexibiliteit
laag basisgewicht

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

HET DUURZAME AANHANGERCHASSIS
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Aanhangwagen voor gecombineerd vervoer

Middenasaanhangwagen

Afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / de producten zijn voortdurend onderhevig aan technische veranderingen.
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HET AANHANGERCHASSIS VOOR PROFESSIONALS

KÖGEL COMBI
AANHANGWAGEN VOOR GECOMBINEERD VERVOER

Insteekbare geleiderollen

Bedieningselement: voor- en
achteras afzonderlijk in hoogte
verstelbaar

Standaardaanslag

Luchtveerbalg

Rubberen buffer

19,5" banden en
22,5" banden mogelijk

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

DE MIDDENASAANHANGWAGEN VOOR WISSELLAADBAKKEN
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MIDDENASAANHANGWAGEN

Insteekbare geleiderollen

Rubberen buffer

Trekbuis

22,5" velgen /
19,5" velgen

Bedieningselement met remlosklep

Afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / de producten zijn voortdurend onderhevig aan technische veranderingen.
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DE CONTAINERCHASSIS
FLEXIBELE CONTAINERCHASSIS
VOOR HET GECOMBINEERDE VERVOER

KÖGEL PORT

Het langeafstandstransport van goederen in containers neemt elk jaar verder toe. De containers vangen hun
meestal internationale reis aan op schepen en treinen. Om het transport rendabel te laten verlopen,
wordt het toegestane laadvermogen van de container maximaal benut. Daarom zijn speciale voertuigen ontwikkeld
voor het transport van containers. Deze moeten garanderen dat de toegestane gewichten en
afmetingen in het wegverkeer ondanks de verschillende containertypen worden nageleefd. Of u nu gespecialiseerd bent in bepaalde containertypen of aangewezen bent op het transport van alle mogelijke soorten gestandaardiseerde containers, Kögel heeft het juiste voertuig voor de behoeften van uw onderneming.
Maak kennis met de zeer hoogwaardige containerchassis. Met robuuste chassisconstructies en
hoogwaardige verwerking biedt de Kögel Port productfamilie uitzonderlijke stabiliteit en veiligheid.
De containeropleggers hebben een groot laadvermogen en zijn, afhankelijk van de uitvoering, flexibel inzetbaar in gecombineerd transport – dankzij chassis die optimaal geschikt zijn voor containers van verschillende
afmetingen.

De containerchassis voor flexibiliteit met een grote F
De Kögel Port is optimaal voorbereid op elke transportklus. Ontdek uw optimale vrachtoplossing voor containers: een chassis in een vaste variant, een chassis uitschuifbaar aan de achterzijde (Simplex) of uitschuifbaar
zowel aan de voor- als achterzijde (Duplex).

Overtuigt door:

ü
ü
ü

buitengewone robuustheid
vele varianten
hoog nuttig laadvermogen

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

DE CONTAINERCHASSIS VOOR HET GECOMBINEERDE VERVOER

Pneumatisch uitschuifbaar
achter
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Uitschuifbaar voor

Gesloten zijdelingse
onderrijbeveiliging
(optioneel)
Containervergrendeling

Onze oplossing voor uw branche:
Container 20' I Container 30' I Container 40' I Container 45'

Afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / de producten zijn voortdurend onderhevig aan technische veranderingen.
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VEEL GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VOOR HET CONTAINERVERVOER

KÖGEL PORT PRODUCTFAMILIES
Port 40 Light
1 x 20' ISO centraal
2 x 20' ISO
1 x 30' ISO aan achterzijde
1 x 40' High Cube
optioneel: 1 x 40' ISO

Port 40 Light

Port 40 Light
2 x 20' ISO
1 x 40' High Cube

Port 40 Simplex (uitschuifbaar achter)
1 x 20' ISO aan achterzijde
2 x 20' ISO
1 x 30' ISO aan achterzijde
1 x 40' High Cube
optioneel: 1 x 20' ISO centraal
optioneel: 1 x 40' ISO
Port 40 Simplex (uitschuifbaar achter)

Port 45 Simplex (uitschuifbaar achter)
1 x 20' ISO centraal
1 x 20' ISO aan achterzijde
2 x 20' ISO
1 x 30' ISO aan achterzijde
1 x 40' High Cube
1 x 45' High Cube (speciale vergunning vereist)
optioneel: 1 x 40' ISO
optioneel: 1 x 45' ISO
Port 45 Simplex (uitschuifbaar achter)

Port 45 Duplex (uitschuifbaar voor en achter)

Port 45 Duplex (uitschuifbaar voor en achter)
1 x 20' ISO centraal
1 x 20' ISO aan achterzijde
2 x 20' ISO
1 x 30' ISO aan achterzijde
1 x 40' High Cube
1 x 45' High Cube korte tunnel
(achterkant uitgeschoven,
speciale vergunning vereist)
1 x 45' High Cube lange tunnel
optioneel: 1 x 40' ISO
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KÖGEL KWALITEITSBELOFTE

Veiligheid

Service

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 volgens EN 12642 XL, RSS voor meer
rijstabiliteit en veiligheidsgeoptimaliseerde klep
voor heffen en neerlaten (hefdak met BG-goedkeuring). Bovendien hebben Kögel voertuigen
uitstekende uitloopeigenschappen.

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.

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.

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 veroorzaakte krachten
conform VDI 2700.

Uitgebreide tests
Alle componenten van de voertuigen worden
volgens de strengste normen door statische en
dynamische testmethoden gecontroleerd.

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
containervergrendelingen, voor een geoptimaliseerd
nuttig laadvermogen en een voertuig dat lang
meegaat.

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.

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
Veiligheidsinstructie! Het gebruik van de aanhangwagens mag uitsluitend plaatsvinden als de wegenverkeerswetgeving, alle voorschriften van brancheverenigingen en alle voorschriften voor de ladingzekering 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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