CESTNÁ DOPRAVA

KÄSSBOHRER potvrdil vysoké ambície
KÄSSBOHRER pokračuje v dynamickom rozvoji a ide si pevne za stanoveným cieľom
HOCHSTAFFL INTERNATIONAL sa potvrdil ako stabilný partner pre predaj a servis
V roku 2013 prezentoval Kässbohrer, popredný
výrobca podvalníkov, cisternových návesov,
pevných ako i výklopných silo návesov,
svoje odvážne plány etablovania sa medzi
poprednými európskymi výrobcami s celkovým
posilnením značky počas najbližších 5 rokov.
Dnes, po takmer 2 rokoch, je potvrdené, že to
s realizáciou myslí naozaj vážne.
Kässbohrer K.SSK 90

P

rvé kroky viedli k posilneniu už aj tak dominantného segmentu
podvalníkových návesov. V roku 2013 predstavil Kässbohrer verzie podvalníkov s hydraulicky riadenými nápravami pre ešte lepšiu
manévrovateľnosť aj v najťažších podmienkach. V rámci tejto inovácie predstavil štyri nové podvalníky so štyrmi až ôsmimi nápravami s kapacitou až 130 ton v modelovom rade SLH, ako aj špeciálne podvalníky so zníženou ložnou plochou s využitým dvoch až
štyroch náprav. Tieto verzie v modelovom rade SLL sa pýšia mimoriadne nízkou ložnou plochou, ktorú delí od povrchu vozovky ani nie
40 centimetrov a pre komfortné sprístupnenie plochy využívajú napríklad aj hydraulicky odpojiteľný husí krk. Aby sa Kässbohrer podľa
stanovených cieľov stal v roku 2016 celoeurópskym lídrom v tomto
segmente, zvýšil trojnásobne svoje výrobné priestory týchto modelov na súčasných 5 730 m2 vďaka čomu zvýšil výrobnú kapacitu

o 75%. a v zmysle ďalších plánovaných investícií v roku 2015 očakáva jej zvýšenie o ďalších 125%.
Súčasne sa značke Kässbohrer posilnili pozície v segmente cisterien a silo návesov. Tu Kässbohrer rovnako na základe zvýšeného
dopytu po tomto type návesov boduje vďaka vynikajúcemu pomeru kvalita/technické riešenie/cena, čoho dôsledkom je rovnako
zväčšenie produkčnej kapacity o viac ako 40% na celkovú plochu
15 000 m2. V porovnaní produkcie s predchádzajúcim rokom sa
kapacity produkcie hliníkových silo návesov zvýšila o 48% a antikorových cisternových návesov o 42%. Rovnako fabrika plánuje zdvojnásobenie svojich kapacít v roku 2015 v porovnaní s rokom 2013.
Pri uvedenom segmente stojí za zmienku uviesť okrem iných aj
jeden zaujímavý obchodný prípad s unikátnym produktom, kedy
oblastný predajný riaditeľ spoločnosti HOCHSTAFFL pre nemecký
trh dodal koncom septembra 2014 dve nové výklopné 90 kubíkové
silá SSK.90 poprednej nemeckej logistickej spoločnosti „Logistik in
XXL“. Táto logistická spoločnosť vyniká veľkými projektmi v oblasti
potravinárstva ako i priemyselnej oblasti a opäť raz stavila na nápadité, technicky vyspelé a kvalitou a spoľahlivosťou overené produkty
značky Kässbohrer. Mimochodom Kässbohrer bol výrobcom celkovo prvého výklopného sila s hydraulickým zariadením v Nemecku.
Predmetné výklopné silo Kässbohrer K.SSK 90 je vyrobené s ľahkou hliníkovou konštrukciou s jednou komorou a kónicky ukončenou zadnou časťou s vývodom pre vysypanie nákladu. Vyklopenie
za pomoci teleskopického hydraulického piestu a celkovej vyváženej kinetiky nadstavby je možné aj do uhla cca 45°, čo je pre každého pozorovateľa fascinujúcim zážitkom.
V rámci zastúpenia tejto značky na Slovensku je v predajnom a servisnom centre
HOCHSTAFFL SLOVAKIA
na Kopčianskej 90/C v Bratislave vykonávaný autorizovaný záručný a pozáručný servis, predaj
náhradných dielov ako
i prezentácia a predaj ceKässbohrer K.SSK 90
lého portfólia produktov
dodané pre spoločnosť „Logistik in XXL“
značky Kässbohrer.
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