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De K.SWAU CL van Kässbohrer �s het l�chtste product op de markt met een Tarra 
gew�cht van 3.900 kg. K.SWAU CL heeft een Lad�ngbeve�l�g�ngscert�ficaat EN12642 
Code XL-VDI2700 en �s voorz�en van mult�plex vloer met 7.200 kg heftruck 
draagvermogen. 24 vert�cale roestvr�jstalen versterk�ng geïntegreerd �n het ze�l d�t 
maakt snellere operat�es mogel�jk.

Kässbohrer presenteert Tra�ler Innovat�on 2021 categor�e "Body" met de tweede 
plaats, de en�ge co�l-afzetbak met een lengte van 45 ft K.SWAU CC met een tarra 
gew�cht van 4.500 kg en alleen een w�ssellaadbak met een laadvermogen van 30 ton. 
K.SWAU CC heeft een Lad�ngbeve�l�g�ngscert�ficaat  EN 12642 Code XL - VDI 2700 en 
voorz�en van mult�plex vloer met 7.200 kg heftruck draagvermogen. Het chass�s �s 
ontworpen volgens VDI 2700 met 3 co�l  wells van 2.150 mm lang met 
sche�d�ngswanden en K.SWAU CC kan alle soorten co�l rollen dragen.  

Kässbohrer K.SWAU C+ heeft het transportcode C64 en een capac�te�t van 34 
europallets. K.SWAU C+ heeft een �nterne hoogte van 2.850 mm voor max�male 
effic�ënt�e. K.SWAU C+ b�edt Lad�ngbeve�l�g�ngscert�ficaat EN 12642 Code XL - VDI 
2700 en �s voorz�en van mult�plex vloer met 7.200 kg heftruckasbelast�ng. Met een 
hoogte van 195 mm bedraagt   het Tarra gew�cht van de K.SWAU C+ 5.900 kg.

Kässbohrer S�loconta�ner K.CON S 40 b�edt het l�chtste e�gengew�cht met 2.540 kg voor 
een tankvolume van 60,4 m3 en levert het grootste tankvolume van elke 40 ft 
s�loconta�ner op de markt. Het voertu�g �s ook verkr�jgbaar �n 20 ft en 30 ft. �n 20 ft en 30 ft.

Kässbohrer K.SCS X+ b�edt effic�ënt�e en betrouwbaarhe�d b�j het vervoer van 
goederen. Met de kraanbare chass�sconstruct�e kan de K.SCS X+ t�jdens het 
tre�ntransport  op elk wagontype worden geladen.  Hoewel het voertu�g 
lad�ngbeve�l�g�ngscert�ficaat EN 12642 Code XL - VDI 2700 heeft, voldoet het ook aan 
de ILU-cod�ficat�e

Kässbohrer �s de w�nnaar van de Tra�ler Innovat�on Award 2019 �n categor�e "Chass�s" 
met z�jn mult�funct�onele conta�nerchass�s K.SHG AVMH. Met een n�euw achthoek�g 
centraal frameontwerp lost Kässbohrer alle problemen op d�e le�den tot permanente 
schade aan opleggers d�e al 30 jaar n�et �s opgelost.  

L�chtste 45 ft Swap Body  

45 ft Co�l Swap Body  

Hoger Volume Standaard 45 ft Swap Body   

Grootste Volume S�lo Conta�ner 

Gecert�ficeerde Huckepack  

Award-w�nnend Conta�ner Chass�s 



Kässbohrer Co�l afzetbak met 45ft lengte K.SWAU 
CC won de tweede plaats �n de categor�e “Body” 
b�j Tra�ler Innovat�on 2021 Awards 

Kässbohrer alum�n�um s�loconta�ners K.CON S verkr�jgbaar 
�n 20, 30 en 40 ft. Kässbohrer levert het grootste 
tankvolume van elke 40 ft s�loconta�ner op de markt.     

Met mult�funct�onele conta�nerchass�s K.SHG AVMH �s 
Kässbohrer trots de w�nnaar van de categor�e 
"Chass�s" b�j Tra�ler Innovat�on 2019 Awards. De ser�e ze�lopleger van Kässbohrer �s 

met z�jn geavanceerde funct�es 
gesch�kt voor �ntermodaal transport.

SWAP BODY
SILO CONTAINER

CONTAINER CHASSIS

ZEILOPLEGGER

https://www.youtube.com/watch?v=OSjbgwcxvuI
https://www.youtube.com/watch?v=UwNSEJDxGJw
https://www.youtube.com/watch?v=F5Mqry74dFQ
https://www.youtube.com/watch?v=hOdoZvtIUhQ


WE KENNEN UW KÄSSBOHRER
EN ZORGEN ERVOOR

Kässbohrer ontw�kkelt voertu�gen d�e de grenzen van �nnovat�e verleggen en z�jn gebouwd om zo lang mogel�jk 
mee te gaan. Doordat onze producten z�jn afgestemd op de behoeften van onze klanten over de hele wereld, 
geldt dat ook voor onze d�ensten.

Met K-Advance Care-serv�cepakketten d�e ook z�jn afgestemd op de operat�onele behoeften van elke klant 
aangez�en Kässbohrer Hotl�ne 24/7 besch�kbaar �s �n 27 landen en 23 talen, z�jn de after-sales serv�ces van 
Kässbohrer afgestemd op de veelz�jd�ge e�sen. 



In 2017 keerde Kässbohrer terug naar hu�s met z�jn �nvester�ng �n de
product�efac�l�te�t �n Ulm. Ulm Plant, met een oppervlakte van 35.000 m2,
d�ent als de belangr�jkste product�efac�l�te�t voor Zu�d-Du�tsland en de
buurlanden. Het b�edt onvergel�jkel�jk een onvergel�jkbaar productassort�ment
van Kässbohrer aan als de belangr�jkste verkoop- en after-sales center, Het

Als motto “Eng�nu�ty”, verlegt Kässbohrer de grenzen van de voertu�gtechn�ek om te voldoen aan de veelz�jd�ge

fabr�ek �n Ulm �s ook ons warehoue voor reserveonderdelen.

behoeften van z�jn klanten wereldw�jd. De veelgeprezen w�nnaar van de Tra�ler Innovat�on Award, de voertu�gk-
wal�te�t van Kässbohrer, wordt verzekerd door de kwal�te�t van z�jn product�eprocessen. 

Voor nu en �n de toekomst zullen we de producten en d�ensten ontw�kkelen om uw bedr�jf naar een hoger n�veau
te t�llen.

Ulm | Du�tsland

Goch | Du�tsland

Tula | Rusland

KÄSSBOHRER
PRODUCTIE WERELDWIJD

S�nds 1998 �s het fabr�ek �n Goch met een totale oppervlakte van
200.000 m2, één van de twee product�efac�l�te�ten �n Du�tsland. Goch Fac�l�ty
d�ent als het belangr�jkste product�e- en PDI-centrum voor Noord-Europa en
d�ent als after-sales en sales center voor de reg�o Nordrhe�n Westfalen evenals
ons magaz�jn voor reserveonderdelen. 

Kässbohrer �s de eerste Europese tra�lerfabr�kant met een product�efac�l�te�t
�n Rusland. Kaessbohrer LLC, opger�cht �n 2011, beheert de verkoop en
product�e voor de Russ�sche markt op een oppervlakte van 54.000 m2. De
Tula-fabr�ek �s het belangr�jkste aftersalescentrum , samen met de centrale
reserveonderdelen magaz�jn voor Rusland.

Kässbohrer sem�-tra�lers are manufactured accord�ng to lean product�on and qual�ty pr�nc�ples �n cons�derat�on of total cost of ownersh�p.

Adapazar� 

Kässbohrer reserves the r�ght to alter the product spec�ficat�on. V�sual and techn�cal data subject to change accord�ng to veh�cle configurat�on. V2 Apr�l 2021

| Turk�je

Adapazar� �s de grootste product�e-l�jn van Kässbohrer met een totale 
product�eoppervlakte van 365.000 m2 en een jaarl�jkse product�ecapac�te�t 
van 20.000 eenheden. Adapazar�-fabr�ek herbergt R & D- en 
prototypetestcentra op de campus. Met een oppervlakte van 2.300 m2 maakt 
het testen van meer dan één protoype voertu�g tegel�jkert�jd mogel�jk.


