
GAMA PRODUKTÓW
INTERMODALNYCH



GAMA INTERMODALNA
NAGRADZANA,  NAJLŻEJSZA 
I NAJBARDZIEJ WYTRZYMAŁA

K.SWAU CL firmy Kässbohrer to najlżejszy produkt na rynku o mas�e własnej 3900 kg. 
K.SWAU CL pos�ada Certyfikat Bezp�eczeństwa Ładunku EN12642 Kod XL-VDI2700        
� jest wyposażony w podłogę ze sklejk� o udźw�gu wózka w�dłowego 7.200 kg. 24 p�onowe 
wzmocn�en�a ze stal� n�erdzewnej z�ntegrowane z kurtyną umożl�w�ają szybsze dz�ałan�e.

Kässbohrer przedstaw�a zwyc�ęzcę drug�ego m�ejsca w kategor�� „Nadwoz�e” Tra�ler 
Innovat�on 2021, jedyne nadwoz�e z zagłęb�en�am� na zwoje o długośc� 45 stóp K.SWAU 
CC o mas�e własnej 4.500 kg � tylko wym�enne nadwoz�e o ładownośc� 30 ton. K.SWAU CC 
pos�ada Certyfikat Bezp�eczeństwa Ładunków EN 12642 Code XL - VDI 2700 � jest 
wyposażona w podłogę ze sklejk� o udźw�gu wózka w�dłowego 7.200 kg. Podwoz�e jest 
zaprojektowane zgodn�e z VDI 2700 z 3 zagłęb�en�am� na zwoje o długośc� 2.150 mm ze 
śc�ankam� separacyjnym�, a K.SWAU CC może  także przewoz�ć każdy rodzaj zwojów 

Kässbohrer K.SWAU C+ ma kod transportowy C64 � ładowność 34 euro palet. K.SWAU 
C+ ma wysokość wewnętrzną 2.850 mm zapewn�ając maksymalną wydajność. K.SWAU 
C+ pos�ada Certyfikat Bezp�eczeństwa Ładunku EN 12642 Code XL - VDI 2700 � jest 
wyposażony w podłogę ze sklejk� o nac�sku na oś wózka w�dłowego 7.200 kg. Przy 
wysokośc� podwoz�a 195 mm masa własna K.SWAU C+ wynos� 5.900 kg.

Kontener s�losowy Kässbohrer K.CON S 40 oferuje najlżejszą masę własną wynoszącą 
2.540 kg dla pojemnośc� zb�orn�ka 60,4 m3 � zapewn�a najw�ększą na rynku pojemność 
zb�orn�ka spośród każdego kontenera s�losowego o długośc� 40 stóp. Pojazd jest równ�eż 
dostępny w rozm�arach 20  � 30 stóp.

Kässbohrer K.SCS X+ zapewn�a wydajność � n�ezawodność w transporc�e drobn�cowym. 
Dz�ęk� konstrukcj� podwoz�a z możl�wośc�ą dźw�gu, K.SCS X+ może być ładowany na 
dowolny typ wagonu podczas transportu kolejowego. Pos�adając Certyfikat 
Bezp�eczeństwa Ładunku EN 12642 Code XL - VDI 2700, pojazd jest równ�eż zgodny        
z Kodyfikacją ILU.

Kässbohrer jest zwyc�ęzcą nagrody Tra�ler Innovat�on 2019 w kategor�� „Podwoz�e” za 
swoje w�elofunkcyjne podwoz�e kontenerowe K.SHG AVMH. Dz�ęk� nowatorsk�ej 
ośm�okątnej konstrukcj� centralnej ramy, Kässbohrer rozw�ązuje wszystk�e problemy         
z wytrzymałośc�ą  podczas skręcan�a, które prowadzą do trwałych uszkodzeń naczep, 
które pozostawały n�erozw�ązane od 30 lat.

Najlżejsze wym�enne nadwoz�e o długośc� 45 stóp  

P�erwsze  w h�stor�� wym�enne nadwoz�e o długośc� 45 stóp  

Wym�enne podwoz�e o w�ekszej pojemnośc� � długość� 45 stóp   

S�losy kontenerowe o najw�ekszej pojemnośc�  

Certyfikowana zabudowa kurtynowa   

Nagrodzone podwoz�e kontenerowe 



Nadwoz�e Kässbohrer Co�l Swap o długośc� 45 
stóp K.SWAU CC zdobyło drug�e m�ejsce w 
kategor�� „Nadwoz�e” w konkurs�e Tra�ler 
.Innovat�on 2021 Awards.

Alum�n�owe naczepy s�losowe Kässbohrer K.CON S 
dostępne w rozm�arach 20, 30 � 40 stóp. Kässbohrer 
zapewn�a najw�ększą pojemność zb�orn�ka z każdej 
naczepy s�losowej o długośći 40 stóp dostępnej  na rynku.   

Dz�ęk� w�elofunkcyjnemu podwoz�u kontenerowemu 
K.SHG AVMH firma Kässbohrer z dumą została 
zwyc�ęzcą w kategor�� „Podwoz�e” w konkurs�e Tra�ler 
Innovat�on 2019 Awards.

Gama naczep Kässbohrer jest 
odpow�edn�a do transportu 
�ntermodalnego dz�ęk� swo�m 
zaawansowanym funkcjom.

WYMIENNE NADWOZIE
NACZEPA KONTENEROWA SILOS

PODWOZIE PODKONTENEROWE

KURTYNA

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


ZNAMY TWOJĄ NACZEPĘ KÄSSBOHRER
I ZAOPIEKUJEMY SIĘ NIĄ

Kässbohrer opracowuje pojazdy, które przesuwają gran�ce �nnowacj� � są trwałe. Nasze produkty � usług� są
dostosowane do potrzeb naszych kl�entów na całym św�ec�e.

Dz�ęk� pak�etom serw�sowym K-Advance Care dostosowanym do potrzeb operacyjnych każdego kl�enta oraz 
całodobowej �nfol�n�� Kässbohrer, dostępnej w 27 krajach � 23 językach, usług� posprzedażowe Kässbohrer są
dostosowane do wszechstronnych wymagań.



W roku 2017 Kässbohrer powróc�ł do domu z �nwestycją w zakład
produkcyjny w Ulm. Dz�ałający na pow�erzchn� 35.000 m2 zakład w Ulm
służy jako główny zakład produkcyjny dla połudn�owych N�em�ec � krajów
sąs�edn�ch. W pełn� oferując � obsługując szerok� asortyment produktów firmy
Kässbohrer jako główne centrum sprzedaży � obsług� posprzedażowej, zakład
w Ulm jest równ�eż naszym magazynem częśc� zam�ennych.

K�erując s�ę mottem “Eng�nu�ty”, firma Kässbohrer przesuwa gran�ce �nżyn�er�� pojazdów, aby sprostać wszech-
stronnym potrzebom swo�ch kl�entów na całym św�ec�e. Uznawana nagroda Tra�ler Innovat�on Award, którą firma
Kässbohrer zdobyła za �nnowacyjność naczep, zapewn�a jakość procesów produkcyjnych.

Dz�ś � w jutro będz�emy rozw�jać produkty � usług�, aby przen�eść Twoje przeds�ęb�orstwo na wyższy poz�om.

Zakład w Ulm | N�emcy

Zakład w Goch | N�emcy

Zakład w Tule | Rosja

KÄSSBOHRER
ŚWIATOWA PRODUKCJA

Naczepy Kässbohrer są produkowane zgodn�e z zasadam� chudej produkcj� (lean product�on) � jakośc� z uwzględn�en�em całkow�tego kosztu pos�adan�a.

Od 1998 r. fabryka w Goch dz�ałająca na łącznej pow�erzchn� 200.000 m2, jest 

Kässbohrer zastrzega sob�e prawo do zm�any specyfikacj� produktu. Dane w�zualne � techn�czne mogą ulec zm�an�e w zależnośc� od konfiguracj� pojazdu. V2 kw�ec�eń 2021

jednym z dwóch zakładów produkcyjnych w N�emczech. Służąc jakovgłówne 
centrum produkcyjne � centrum PDI dla Europy Północnej, Zakład w Goch 
służy jako centrum posprzedażowe � sprzedażowe dla reg�onu Nadren�� 
Północnej-Westfal��.

Kässbohrer jest p�erwszym europejsk�m producentem naczep pos�adającym
zakład produkcyjny w Rosj�. Założona w 2011 roku firma Kaessbohrer LLC 
zarządza sprzedażą � produkcją na rynek rosyjsk� na pow�erzchn� 54.000 m2. 
Zakład w Tule jest głównym centrum posprzedażowym � centralnym  
magazynem częśc� zam�ennych dla Rosj�.

Kaessbohrer Polska Sp. Z.o.o
Plac Trzech Krzyży 10/14 00-499 Warszawa T +48 509 669 390 | E �nfo@kaessbohrer

Wsparc�e Kl�enta Kassbohrer | 00 800 527 72 647 | Skontaktuj s�ę z naszym dz�ałem sprzedaży | www.kaessbohrer.com/pl

Zakład w Adapazar� | Turcja

Adapazar� jest najw�ększym zakładem produkcyjnym firmy Kässbohrer o
łącznej pow�erzchn� produkcyjnej 365.000 m2 � zdolnośc� produkcyjnej 
20.000 jednostek roczn�e. W zakładz�e Adapazar� znajdują s�ę ośrodk� 
badawczorozwojowe � centra testowan�a prototypów. Ponadto, pow�erzchn�a 
2.300 m2 umożl�w�a produkcję � testowan�e w�ęcej n�ż jednego prototypu 
pojazdu jednocześn�e.


