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Vysoce kvalitní, robustní a efektivní: Společnost 

TQM rozšiřuje svůj vozový park o další návěsy 

Kögel Mega 

 

Opava, Burtenbach, 7. března 2023 

 

Český poskytovatel přepravních a logistických služeb, společnost 

TQM, rozšiřuje svůj vozový park. Mezinárodně působící spediční 

firma za tímto účelem zakoupila dalších deset návěsů Kögel Mega. 

Společnost TQM spoléhá na návěsy Kögel především kvůli vysoké 

kvalitě a dlouhé životnosti vozidel a také jejich přednostem z 

hlediska efektivity přepravy. 

  

Česká firma TQM z Opavy, která je na trhu aktivní více než 70 let a má v 

současné době téměř 400 zaměstnanců, doplňuje z důvodů uspokojení 

rostoucí poptávky po přepravních službách svůj rozsáhlý vozový park. 

Objednávce deseti návěsů Kögel Mega předcházela analýza potřeb. 

„Jako poskytovatel přepravních a logistických služeb se denně setkáváme 

s různými požadavky. Je pro nás důležité poskytnout našim obchodním 

partnerům prvotřídní přepravní služby a zároveň efektivně využít 

dostupný nákladový prostor. Tyto požadavky návěsy Kögel Mega splňují,“ 

vysvětluje Svatopluk Kříž, ředitel divize nákladní přepravy společnosti 

TQM a potvrzuje: „Tím společnost Kögel plní svůj firemní slib ‚Economy 

meets Ecology‘.“ 

U návěsů Mega lze podle Svatopluka Kříže využít tři metry ložné výšky 

bez omezení po celé ložné délce. Světlá vnitřní výška činí u návěsů Kögel 

Mega tři metry po celé šířce ložné plochy díky profilu střešního pásu ve 

tvaru L, kterou kombinují se zvedací střechou a nastavením výšky. A to 

jednak pro usnadnění boční nakládky a zároveň pro přizpůsobení výšky 

vozidla výšce točnice. K tomu lze jízdní výšku upravit na čelní straně v 
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pěti stupních po 25 milimetrech a na zádi v jednom stupni po 50 

milimetrech. Díky tomu je možné, v závislosti na příslušných národních 

zákonných požadavcích, jezdit s obvyklými výškami točnice pro 

nízkopodlažní tahače návěsů.  

 

Řidiči potvrzují vysokou kvalitu návěsů Kögel Mega 

Návěsy Kögel bodují kromě své vysoké praktičnosti také vysokou kvalitou, 

dlouhou životností a nízkou hmotností. Tuto skutečnost potvrzují také 

řidiči tahačů návěsů Mega. „Odezvy na návěsy Kögel Mega jsou veskrze 

pozitivní,“ potvrzuje vedoucí divize nákladní přepravy společnosti TQM. 

Všech deset nových návěsů Mega společnosti TQM s nápadnou žlutou 

plachtou má navíc vysoce kvalitní, praktické vybavení. K němu patří 

zvedák na první nápravě a 720 milimetrů dlouhý ocelový slzičkový plech 

jako ochrana podlahy vozidla před poškozením průmyslovými vozíky v 

místě, kde končí přejezdový plech rampy. K dispozici je také pozinkovaný 

ocelový plech jako ochrana standardního hliníkového čela proti kolizi. 

Několik schránek na nářadí nabízí úložný prostor pro vše nezbytné a dva 

takzvané „švédské držáky rezervních kol“ umožňují snadný přístup k 

rezervnímu kolu. 

Skupina TQM provozuje ve slezském regionu vlastní servisní středisko 

Truck servis TQM. To je také autorizovaným partnerem společnosti Kögel 

a tím i součástí rozsáhlé evropské servisní sítě výrobce návěsů 

z Burtenbachu, která má nyní kolem 1000 partnerů.  

 

 

Profil podniku 

Společnost Kögel je jedním z předních výrobců návěsů v Evropě. Všechna nabízená 

užitková vozidla a řešení přepravy pro spedici a stavebnictví vychází z více než 

85leté tradice technické kvality „made in Germany“. Společnost Kögel považuje za 

svou odpovědnost navrhovat přepravní a logistické procesy ve shodě s politikou 

a zákazníky způsobem přátelským k životnímu prostředí a klimatu. Motto podniku 

„Economy meets Ecology – Because we care“ je příslibem: Společnost Kögel 

podporuje všechny zákazníky prostřednictvím svých vynikajících odborných 
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zkušeností, hlubokých znalostí v oboru a především ekologicky a ekonomicky 

udržitelných výrobků lehkých konstrukcí s dlouhou životností. Sídlo firmy a hlavní 

výrobní závod Kögel Trailer GmbH se nachází v bavorském Burtenbachu. Do 

společnosti Kögel patří také závody a pobočky v Ulmu (Německo), Duingenu 

(Německo), Chocni (Česká republika), Veroně (Itálie), Galluru (Španělsko), 

Kampenu (Nizozemí), Corcelles-en-Beaujolais (Francie), Schärdingu (Rakousko), 

Padborgu (Dánsko) a v Moskvě (Rusko).   

www.koegel.com 

 

Vaše kontaktní osoba pro tuto tiskovou zprávu:  

Maximilian Franz 

Vedoucí oddělení marketingu a práce s veřejností 

Telefon: +49 82 85 88-123 18 

Maximilian.Franz@koegel.com 

 

 


