
RENT IS HET NIEUWE FLEXIBEL.
BECAUSE WE CARE!

Met Kögel Rent biedt de trailerspecialist Kögel een antwoord op de complexe eisen van de trailermarkt.  
Het nieuwe huurmodel biedt maximale flexibiliteit en zorgt ervoor dat risico's met betrekking tot Total Cost of Ownership 
worden geminimaliseerd. 

Onder ons motto "Because we care" hebben we bij Kögel voor iedere klant precies het juiste aanbod. Ook ons productport 
folio op het gebied van een huurwagenpark omvat branchespecifieke oplossingen, die bovendien optimaal voldoen aan ons 
basisprincipe: "Economy meets Ecology".

www.koegel.nl

KÖGEL RENT

OF U NU DE VOORKEUR GEEFT AAN HUREN, LEASEN OF KOPEN: BIJ ONS IS ALLES MOGELIJK. 

ü	flexibel en efficient

ü	volledige controle over de kosten

ü	ontzorgen van uw transportcapaciteit



De wereld van de logistiek staat niet stil, de concurrentiedruk neemt toe. Het motto luidt: tijd en kosten besparen, winst 
maximaliseren en het milieu niet uit het oog verliezen. Vanuit ons motto "Because we care" komen we bij Kögel met een 
optimaal aanbod tegemoet aan de groeiende eisen van de markt die steeds meer in een moeilijke spreidstand staat tus-
sen rendabiliteit en duurzaamheid. Als premium fabrikant ontzorgen wij onze klanten met oplossingen die perfect zijn 
afgestemd op complexe transporttaken. Vandaag en morgen. 

Kosten besparen. Winst laten stijgen. Kögel Rent is een nieuwe, belangrijke bouwsteen van de klantgerichtheid van Kögel. 
Het is een logische stap vooruit. 

KÖGEL CARGO

De Kögel Cargo is de betrouwbare partner voor logistieke ondernemin-
gen die waarde hechten aan een stabiel voertuig dat lang meegaat, 
maar die het gewicht graag binnen de perken houden. De Cargo is ver-
krijgbaar in de meest uiteenlopende chassis- en opbouwvarianten en 
is voor iedere wagenparkbeheerder een op maat gesneden oplossing.

Meer informatie en productdetails  
vindt u hier:

WIJ BIEDEN ONZE KLANTEN EEN PERFECT PASSENDE OPLOSSING:

KÖGEL BOX

De Kögel Box is de trailer voor logistieke ondernemingen die waarde 
hechten aan veelzijdige inzetbaarheid, een hoog nuttig laadvermogen 
en transportveiligheid. Afhankelijk van de uitrusting vervoert u met 
deze oplegger droge goederen temperatuurgevoelige of -ongevoelige 
goederen zoals elektronica, meubels, conserven, kleding en nog veel 
meer. 

Meer informatie en productdetails  
vindt u hier:

2 DE TOEKOMST VAN FLEXIBEL TRANSPORT

KÖGEL RENT-VOERTUIGEN



KÖGEL CONTAINERCHASSIS

Voor het weg-, rail- en scheepsvervoer. Met ons containerchassis 
wisselt u uw lading spelenderwijs tussen de diverse vervoersmidde-
len. De robuuste Swap-wisselopleggers van Kögel zijn vervaardigd 
van hoogwaardige materialen en eenvoudig te bedienen. Het chassis 
Combi en het containerchassis Port stelen de show met uitstekende 
rijeigenschappen. Kies uit onze wisselsystemen uw nieuwe ruggen-
graat voor het gecombineerde verkeer.

Meer informatie en productdetails  
vindt u hier:

KÖGEL COOL – PURFERRO QUALITY

De Kögel Cool – PurFerro quality is perfect afgestemd op de spe-
ciale markteisen voor koeltransporten. Kenmerkend voor de Kögel 
Cool zijn de maximale stabiliteit en lange levensduur dankzij de ge-
bruiksvriendelijke, slijtvaste aluminiumvloer en dampdiffusiedichte 
sandwichpanelen met een stalen deklaag uit het eigen competen-
tiecentrum van Kögel. Door de talrijke speciale uitrustingen kan hij 
ideaal worden aangepast aan elke klantbehoefte en de landspecifieke 
voorwaarden.

Meer informatie en productdetails  
vindt u hier:

KÖGEL KIPPERTRAILER

De Kögel kippertrailer overtuigt door de lage onderhoudskosten, het 
goede rijgedrag en de hoge stabiliteit. Verkrijgbaar met stalen trog of 
trog van staal en aluminium is hij de ideale transportoplossing voor 
alle soorten bulkgoed. Het lage eigen gewicht van de staal-alumini-
umcombinatie maakt meer nuttig laadvermogen mogelijk, bespaart 
extra brandstof en zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. 

Meer informatie en productdetails  
vindt u hier:
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Kögel Trailer GmbH | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach 
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 de technische 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 04/2021. Bestelnr.: 100-1140-NL

Kögel Rent-contactpersoon in de Benelux

Dirk Boer 
tel. +31 85 0250230 
mob. +31 610 294935
dirk.boer@koegel.com
verkoop@koegel.com

Kögel BeNeLux B.V.
Eckertstraat 20
8263 CB Kampen
Nederland
 

Kögel Rent-contactpersoon in de Duitsland


