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Kögel exposeert op de Transport Compleet 

Hardenberg 2020  

 

Burtenbach, 26 februari 2020  

 

 De speciaal voor de Benelux-markt uitgeruste Kögel Box-

oplegger scoort bij transportbedrijven door zijn robuustheid en 

flexibiliteit  

 Ronald Kroesen, Managing Director Kögel Benelux, Arjan Stolk, 

Area Sales Manager Zuidwest-Nederland, Dirk Boer, Manager 

Used en verkoop nieuw Noord / Noord West Nederland en Mark 

Engelen, Directeur Noordwest-Europa Key Account 

Management, zijn ter plaatse om geïnteresseerden te woord te 

staan 

 

Op de Transport Compleet in Hardenberg presenteert Kögel dit jaar 

zijn productportfolio voor de transport- en constructiebranche. Van 

24 tot en met 26 maart 2020 kunnen de bezoekers bij Kögel een 

speciaal voor de Benelux-markt voor geconfigureerde Kögel Box in 

detail onder de loep nemen.  

 

Kögel Box 

Hét highlight op de beursstand is de Kögel Box. Deze box voor droge 

vracht met 20 millimeter dikke multiplexwanden en een 40 millimeter dik 

isolerend dak uit eigen productie garandeert een perfecte bescherming 

voor temperatuurgevoelige goederen. De 30 millimeter dikke 

multiplexvloer is ontworpen voor een asbelasting van 7.200 kilogram 

zware heftrucks. Dankzij zijn uniforme modules, constructie-elementen, 

componenten en het standaard versterkte chassis met 15 Ton’s nek en 

aangelaste 720 millimeter lange stalen Tranenplaat aan de achterzijde op 
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de vloer voor het inrijden met Heftrucks is het robuuste chassis uit het 

modulaire systeem van Kögel bestand tegen elke heftruck. Bovendien 

beschikt de Kögel Box standaard over het ladingzekeringscertificaat 

volgens DIN EN 12642 Code XL. De box oplegger biedt een optimale 

transportkwaliteit en beschermt tegen zowel weersinvloeden als diefstal. 

Met talloze uitrustingsopties is bovendien een hogere mate van 

individualisatie van het voertuig volgens de betreffende behoeften van de 

klant mogelijk. De op de Transport Compleet Hardenberg 2020 

geëxposeerde Kögel Box is bijvoorbeeld voorzien van een speciaal voor 

de Benelux-markt voor geconfigureerde individuele uitrusting, waaronder 

bijvoorbeeld een twaalf millimeter dikke en 1.250 millimeter hoge 

beschermende multiplexplaat aan de binnenkant van het kopschot. Voor 

snel en eenvoudig laden en lossen is een onderschuifbare laadklep met 

een hefvermogen van 2.000 kilogram gemonteerd. Verder is het 

demonstratiemodel uitgerust met stalen stootbuffers voor een betere 

bescherming bij aanrijdingen. Als bescherming tegen heftrucks is aan de 

achterzijde, over de gehele breedte van de oplegger een acht millimeter 

dik verzinkt stalen hoeklijn gemonteerd. Een rij stalen combi-vastzetrails 

helpt bij de optimale deelladingzekering. Tot de individuele uitrusting 

behoren verder nog een aslift, een stalen verlichtingsbalk en nog veel 

meer. 

 

Foto: Kögel Box  

 

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 
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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 

Burtenbach, Beieren. Kögel heeft bovendien fabrieken en vestigingen in Ulm (D), 

Duingen (D), Choceň (CZ), Verona (IT), Kampen (NL), Gallur (ES) en Moskou 

(RUS).  

www.koegel.com 


