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Kögel presenteert twee opleggers op de Transport 

Compleet Hardenberg 2019  

 

Burtenbach, 28 januari 2019  

 

 Deze speciaal voor de Benelux-markt uitgeruste Kögel-

opleggers scoren bij transportbedrijven door hun robuustheid 

en flexibiliteit  

 Rob Schneiders, Sales Director Benelux, Arjan Stolk, Regionale 

verkoopmanager Nederland, en Dirk Boer, Manager gebruikte 

voertuigen Benelux, zijn ter plaatse 

 De Kögel-dealers Truck & Trailer Noord-Oost Nederland "door 

Wensink" en Gomes Trailers Noord-West Nederland zullen 

eveneens vertegenwoordigd zijn op de stand 

 

Op Transport Compleet in Hardenberg stelt Kögel het 

productenpalet voor de transport- en constructiebranche voor. Van 

26 t/m 28 maart 2019 kunnen de bezoekers bij Kögel een speciaal 

voor de Benelux-markt voorgeconfigureerde Kögel Cargo van de 

NOVUM-generatie en een Kögel Cool - PurFerro in detail aan de tand 

voelen.  

 

Kögel-opleggers op de Transport Compleet Hardenberg 2019 

 

Kögel Cargo van de NOVUM-generatie  

Kögel toont op de stand van de Transport Compleet de Kögel Cargo van 

de NOVUM-generatie, die al op de IAA Nutzfahrzeuge 2018 (IAA 

Bedrijfsvoertuigen 2018) werd geïntroduceerd. Het geoptimaliseerde 

buitenframeprofiel en de verbeterde opbouw maken de Kögel Cargo niet 

alleen nog robuuster, maar verbeteren ook de handling in het dagelijkse 
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gebruik. Bovendien overtuigt de Kögel Cargo van de NOVUM-generatie 

door de zeer hoge mate waarin hij door opties en keuzemogelijkheden 

aan de specifieke wensen en eisen van transportbedrijven kan worden 

aangepast. De oplegger op de beurs is speciaal voorzien van een voor de 

Benelux-markt samengestelde uitrusting. 

 

De Kögel Cool – PurFerro quality 

Als tweede highlight op deze beurs is de gesloten Premium-koeloplegger 

Kögel Cool - PurFerro quality te zien. Deze tot in de details 

geoptimaliseerde koeloplegger is speciaal afgestemd op de eisen die aan 

het vervoer van bloemen en verse, diepgevroren en farmaceutische 

producten worden gesteld, en is door diverse opties ook geschikt voor 

universeel gebruik. Dankzij de talrijke speciale opties kan de oplegger in 

vergaande mate op de specifieke behoeften van de klant worden 

afgestemd. Nieuw zijn vooral de systeemoplossingen die de chauffeur 

ondersteunen in het dagelijkse werk. 

 

Foto: De Kögel beurs-highlights 

 

Uw contactpersoon voor meer informatie over dit persbericht:  

Patrick Wanner 

Hoofd Public Relations 

Telefoon + 49 82 85 88 – 12 3 01 

Fax + 49 82 85 88 – 12 2 84 

patrick.wanner@koegel.com 

 

Kögel is een van de toonaangevende fabrikanten van trailers in Europa. De 

onderneming heeft sinds de oprichting in 1934 al meer dan 550.000 voertuigen 

geproduceerd. Met zijn bedrijfsvoertuigen en systeemoplossingen voor de 

transport- en bouwsector levert de onderneming al ruim 80 jaar lang door 

ingenieurs ontworpen kwaliteit op wielen “Made in Germany”. Centraal staan de 

passie voor transport en innovaties, waarvan bewezen is dat deze een grote 

toegevoegde waarde bieden voor de transportondernemingen. Het hoofdkantoor 

en de hoofdproductielocatie van Kögel Trailer GmbH bevinden zich in 
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Burtenbach, Beieren. Kögel heeft bovendien fabrieken en vestigingen in Ulm (D), 

Duingen (D), Chocen (CZ), Verona (IT), Zwolle (NL) en Moskou (RUS).  

www.koegel.com 


