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ServisServisKontajnery a preprava kontajnerov

TÉMA

Značku prípojných 
vozidiel Kögel u  nás 

úspešne zastupuje Hochsta�   Slo-
vakia. Kögel prichádza s novým povozkom Port 45 Multiplex na pre-
pravu kontajnerov a umožňuje úpravu do piatich rôznych polôh a roz-
merov, aby sa prispôsobil všetkým bežným typom kontajnerov. Kögel 
Port 45 Multiplex mal premiéru na IAA v Hannoveri. Posuvný podvozok 
váži iba 6210 kg, s technickou celkovou hmotnosťou 41 000 kg a sed-
lovým zaťažením 14 000 kg, je ideálny na prepravu 20 a 30-stopových 
kontajnerov, rovnako aj 40´ a 45´. Variabilný rázvor Kögel Port 45 Multi-
plex zaručuje optimálne rozloženie zaťaženia na nápravy. Pre dlhšiu ži-
votnosť má náves Port 45 Multiplex vysoko kvalitný integrovaný systém 
odpruženia. Úspora hmotnosti sa neobmedzuje iba na ľahký podvozok, 
ale znižuje sa aj prostredníctvom systému zámkov Klappa 
Lock, ktorý je asi o 2 kg na kuse ľahší než štandardné zámky.

Aby sa zlepšila trakcia a aby sa uľahčilo nakladanie a vy-
kladanie ťažkých 20´ kontajnerov, môže byť rázvor posunutý 
do jednej z dvoch polôh – s krátkym rázvorom je kontajner 
umiestnený optimálne v jednej rovine, s dlhším rázvorom 
dosahuje správne zaťaženie točnice. Zaťaženie hnacej ná-

pravy je de� nované smernicou EÚ 96/53/EU a nesmie prekročiť 25 % 
z celkového zaťaženia vozidla. Vďaka predĺženiu zadnej časti, môže 
Port 45 Multiplex prevážať dva 20´ kontajnery, jeden 30´ alebo jeden 
40´ kontajner. Pri rozšírení prednej a zadnej výsuvnej konštrukcie je 

možné odviesť aj 45´ kontajner.
Celý rám podvozku Kögel Port 45 Multiplex má dlho-

dobú ochranu proti korózii KTL-náterom doplnený UV 
lakovaním.

Nová Kögel Port 45 Multiplex je spolu s mladším bra-
tom Port 40 Multiplex k dispozícii v novej vylepšenej verzii 

od začiatku roka 2013.
Hochsta�   ponúka aj individuálne riešenia na prevoz kontajnerov 

rôznych typov v úzkej 
spolupráci s  firmou 
HIPOCAR, ktorá upra-
vuje podvozky vozi-
diel ako nosiče vý-
menných nadstavieb 
typ VWEV (pre veľko-
objemové kontajnery 
C782) a  pomocné 
kontajnerové uchy-
tenie pre kontajnery 
C715 a  C745. Nosiče 
pre výmenné nad-
stavby HIPOCAR na-
chádzajú dobré uplat-
nenie vo využití už 
u  viacerých renomo-
vaných slovenských, 
ako aj nadnárodných 
dopravných a  logis-
tických spoločnosti. 

Kögel Port 45 Multiplex na prepravu kontajnerov
Nové šasi Port 45 Multiplex má ľahšie ovládanie vďa-
ka pneumatickému riadeniu a jednoduchšie zaklá-
lapcie mechanizmy zámkov na � xáciu kontajnerov.


