
ALLT DU BEHÖVER FÖR DIN VERKSAMHET

Vi för människor framåt 
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Välkommen 
till KGK!

Som samarbetspartner och kund hos KGK  
får du tillgång till marknadens bredaste utbud 

till tunga fordon och detta med artiklar från 
världsledande varumärken.

Med drygt 500 000 artiklar har vi Sveriges största sortiment inom fordons
tillbehör och reservdelar. Du kan göra alla dina beställningar från en och

samma leverantör, och få en enda faktura. Vi har en sylvass logistik och en
påläst support som finns här för att svara på dina frågor.

Vår ehandelsplats Autokatalogen är öppen och tillgänglig på dina villkor,
oavsett när på dygnet du vill handla. Behöver du snabba svar på dina frågor
eller föredrar den personliga kontakten slår du en signal till Säljsupport som 

hjälper er med alla problem som uppstår i fordonsvardagen.

Vi finns här för att stötta dig och din verksamhet.  
lastvagnbuss@kgk.se 08-92 31 74.

  

KGK – vi för människor framåt.
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Illustrationer eller foton på Säljsupport 
och Teknisk support?

KGK Academy
Fordonsbranschen är under förändring. Det ställer höga krav på framtidens 

verkstäder. Med över 70 år i branschen är vi stolta att kunna erbjuda ett brett 
utbud av utbildningar som tar din karriär och din verksamhet framåt.

Hos oss får du kunskap och certifikat för att ta dig an ny teknik och  
användbara verktyg för att leda den dagliga verksamheten i verkstaden.

Du hittar oss runt om i landet, men de flesta av våra kurser äger rum  
i moderna utbildningsanläggningar i Sollentuna, Malmö och Göteborg. 

kgkacademy.se  08-92 30 00

Teknisk support
Som namnet antyder löser vår tekniska support de mer  

handgripliga frågorna. Om du har problem vid montering av våra 
produkter eller behöver hjälp med någon av våra tjänster,  

då finns vårt team ett mejl eller samtal bort. 
teknisksupport@kgk.se 08-92 34 00

Säljsupport
Vi delar upp vår support i två spetskompetensområden.  

Vår säljsupport hjälper dig med att lägga order, hitta rätt produkt för  
dina behov och svara på frågor om leverans och tillgång. Mycket av det 

här kan du själv lösa med hjälp av Autokatalogen, men när du går  
bet eller vill ha en diskussionspartner finns vi här för dig.

lastvagnbuss@kgk.se 08-92 31 74 

Autokatalogen
I Autokatalogen har du marknadens bredaste sortiment. I skrivande  

stund huserar katalogen över 500 000 artiklar, varav merparten av våra 
mest sålda produkter är lagerförda i vårt eget logistikcenter i Enköping. 

Över 90 % av vår försäljning sker genom Autokatalogen och det är ett av de 
viktigaste verktygen för många av våra kunder. För våra leverantörer betyder 

vår ehandelsplats att vi effektiviserar vårt gemensamma affärsflöde.

Effektiv ehandel på dina villkor. Vi finns på autokatalogen.se

4  |  KGK Selekt LASTVAGN & BUSS
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Hella uppfyller alltid högsta krav och 
kvalitetsstandarder som teknikledande 
företag för intelligent ljusspridning, halogen, 
xenon och LEDstrålkastare och som 
partner till välrenommerade internationella 

Belysning
KGK är Hellas partner i Sverige och Baltikum. Hellas produktsortiment  

på 33 000 artiklar kombinerat med vår produkt och marknadskunskap är 
en oslagbar kombination. Tillsammans med Hella skräddarsyr vi lösningar 

för i princip alla fordonstyper. Vi provmonterar på personbilar, skogs
maskiner, gruvfordon, entreprenadmaskiner, lastbilar, bussar,   

båtar och jordbruksfordon. 

BELYSNING

VÅR PARTNER I BELYSNING

BELYSNING

fordonstillverkare. Hella erbjuder ett brett 
sortiment av produkter med hög kvalitet, 
från arbetsstrålkastare, front, sido och 
baklyktor till extraljus, som utmärks av 
 perfekt passform, snygg design, lång  

livslängd  och innovativ teknologi. Den 
mångåriga kompetensen inom original
utrustning överför Hella med framgång till 
den fria eftermarknaden.
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Kamera- och 
 säkerhetslösningar

Inom multimedia möter vi upp med välkända leverantörer inom backkameror, 
skärmmontering och navigation. Det mesta går att anpassa efter kundens behov 

och önskemål, prata med våra kunniga produkt specialister om dina tankar.  
Vi har det mesta för 12V- såväl som 24V-system.

Karosseri
Vi erbjuder idag ett brett sortiment gällande  

karosseri delar av högsta kvalitet! Här finner du ett  
urval av produkter och sammarbetspartners.

KAMERA- OCH SÄKERHETSLÖSNINGAR KAROSSERI

VÅRA LEVERANTÖRER AV KAMERA OCH SÄKERHETSLÖSNINGAR VÅRA LEVERANTÖRER AV RESERVDELAR FÖR KAROSSERI

 Rostfria verktygslådor

 Bränsle- och hydraultankar

 Olika typer av skärmar med tillbehör och infästningar

 Underkörningsskydd

 VBG

 Onspot

 Flakstegar för inbyggnad

8  |  KGK Selekt LASTVAGN & BUSS
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Tillbehörskonceptet  
för transportbilar

Underlätta vardagen med att utrusta din transportbil för just bina behov. I SmartVans  
koncept finns en stor bredd av praktiska hjäplmedel för att få ut mer av din transportbil. 

Allt ifrån lastförankring via skåpsinredning och belysning till säkerhet med kraftiga  
och beprövade lås för skåpbilen. Nedan visas ett litet urval.

LASTRULLE
Underlättar vid lastning på taket. Slitstark 
lastrulle som skyddar bilen mot repor och 
bucklor. Passar till lastbågarna från SmartVan.

LASTBÅGAR 2–5 ST.
Grunden för säker last på taket är att det 
minst är två punkter som lasten vilar mot. 
Lastbågarna ligger i en rät linje på taket oav
sett om du har 2 eller upp till 5 bågar monte
rade på taket. 4 laststoppare medföljer.

RÖRBOX
Med rätt tillbehör förenklar du vardagen. 
Rörboxen finns i två olika längder och två 
olika storlekar. Alla kan fås med eller utan 
plastinsats. 

STEGELÅS 2 ST.
Smidigt lås för att låsa fast stegen på taket. 
Låset är i försinkat stål. 2 hänglås medföljer. 
Passar även andra lasthållar system.

TILLBEHÖRSKONCEPTET FÖR TRANSPORTBILAR

VÅRA LEVERANTÖRER AV HYTTKOMFORTVÅR PARTNER I TILLBEHÖRSKONCEPTET

HYTTKOMFORT

Hyttkomfort
Hos oss hittar du alltifrån kylskåp för mat & dryck 

till att värma din lunch i mikron eller matlådevärmaren.
Vi har även produkterna för att öka komforten och  

höja säkerhetsnivån i din vardag.

10  |  KGK Selekt LASTVAGN & BUSS
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Strömförsörjning
STRÖMFÖRSÖRJNING

VÅRA LEVERANTÖRER AV BATTERILÖSNINGAR

EFBbatteri med en kapacitet på 240 Ah, 
rekommenderad högsta urladdningsgrad 
på 50 procent, Innebär att det finns 120 
Ah tillgänglig energi i ett nytt batteripaket. 

AGMbatterier med en kapacitet på 240 
Ah. Rekommenderad högsta urladdnings
grad är 80 procent. Innebär att det finns 
168 Ah tillgänglig energi i ett nytt batteri.

Bra att känna till är att ett nytt fulladdat 
batteri har 100 procent av sin kapacitet 
när temperaturen ligger omkring 25 plus
grader. Batteriets kapacitet minskar med 
ålder och påverkas negativt av kyla. 

KORT FAKTA OM BATTERITYPER
SLI är ett konventionellt blysyra startbatteri. SLI 
står för start, belysning och tändning (Starting, 
Lighting, Ignition).

EFB står för Enhanced Flooded Battery. Ett 
polyesterscim hjälper till att stabilisera det aktiva 
materialet i blyplattorna och förlänga batterilivet, 
Varta hat ett unikt patenterat mixing element 
monterat som förlänger batteriets liv. EFB klarar 
liksom AGMbatterier mer vibrationer än SLI och 
lämpar sig därför för montering bak på chassit.

AGM står för Absorbent Glass Mat, absorberan
de glasfibermatta, där elektrolyten är fixerad. Det 
bidrar till att batteriet lättare kan ta emot energi 
vid laddning. 

URLADDNINGSNIVÅ PÅVERKAR  
BATTERIETS LIVSLÄNGD
Ny teknik gör att dagens batterier klarar 
en högre urladdningsnivå än tidigare utan 
att utsättas för onormalt slitage. Ett nytt 
AGMbatteri med en kapacitet på 210 Ah 
har därför mer än tre gånger så mycket 
användbar energi som ett SLIbatteri på 
225 Ah.

För att illustrera kan vi räkna på ett exem
pel. För ett batteri som bygger på SLI arki
tekturen, som har en kapaictet på 225 Ah, 
rekommenderad högsta urladdningsgrad 
på 20 procent innebär det att det finns 
45 Ah tillgänglig energi i ett nytt batteri.

AGM A1
C40 EFB

N9 RED  
TOP

YELLOW  
TOP

BLUE  
TOP

M18B90 EFB
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CMP
CMP tillverkar högkvalitativa invertrar som 
omvandlar 12V eller 24V till 220V i fordon. 
Detta så att du kan ladda dina 220Vverk
tyg, köra en mikrovågsugn eller annat som 
behöver 220V.

CALIX
Moderna lastbilar och bussar kräver ett 
toppladdat batteri, inte minst vid korta 
körsträckor. Lika sant är påståendet att ett 
fulladdat batteri håller längre. Calix batteri
laddare är av högsta kvalitet och ser till att 
bilbatteriet är fulladdat. 

CTEK
Maximizing Battery Performance är inte bara 
en slogan – det är kärnan i allt CTEK gör och 
alla produkter som tillverkas. CTEK:s innova
tiva batteriunderhållslösningar är både säkra 
och enkla att installera och använda. 

WHISPERPOWER
Korta körningar eller flerdagarsjobb – med 
WhisperPower har duströmförsörjning och 
optimal komfort i lastbilen var du än är.

STRÖMFÖRSÖRJNING
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Bekymmersfri  
fordonsladdning

STRÖMFÖRSÖRJNING STRÖMFÖRSÖRJNING

GLB

LS4

Helautomatisk 
lastbalansering

Lastbalansering 
mellan uttagen

Publik laddstation 
med två uttag

AURA

LADDBOXAR  FÖR  
NORMALLADDNING

VI FINNS ÖVER HELA SVERIGE

ALTHEA

Snabbladdar  
alla fordon

LADDSTATIONER FÖR  
DC-LADDNING

QC

Snabbladdar  
buss- och lastbilar

Vi gör ett platsbesök hos er tillsammans med 
vår elinstallatör och går igenom era förutsätt
ningar, behov och önskemål för laddningslös
ningar. Därefter får ni en  anpassad offert. 

Bekymmersfri debiteringstjänst
När ditt företag väljer vår bekymmersfria debi
teringstjänst får ni en helheltslösning där vi tar 
hand om all administration, från mätning till 
fakturering. Ni kan fortsätta vara oberoende 
och välja vilket energibolag som passar er. 
Väljer ni att behålla administrationen själva 
erbjuder vi en anpassad lösning även för det.

Hur fördelas kostnaden  
för elförbrukningen?
Företaget sätter själv priset för laddning per 
kWh. Vi ansvarar för mätning och fakturering 
för den faktiska förbrukningen. Förbruknings
kostnaden får företaget  tillbaka kvartalsvis. 

TJÄNSTER

INSTALLATION

Hur fungerar det?
Vi erbjuder en molnlösning med överblick över 
hela anläggningens användning. I den syns 
exempelvis laddhistorik, faktisk förbrukning, 
fakturor, anslutna fordon samt en karttjänst som 
visar publika laddstationer i Europa. Varje enskild 
användare har tillgång till en personlig portal. 
Användaren registrerar sig via en webbsida och 
beställer en RFIDbricka (en personlig bricka eller 
kort). Brickan används för att aktivera laddstolpen 
och registrera laddningen.

Vill ni erbjuda publik laddning för gäster etc?
Vi erbjuder också en lösning för gästladdning via 
olika parkeringsappar som EasyPark eller andra 
betallösningar som RFID laddkort/brickor eller 
skräddarsydda appar.

Vi samarbetar med rikstäckande elinstallatörer 
av helhets lösningar inom el, tele/data, fiber och 
solenergi.
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FÄRDSKRIVARE FÄRDSKRIVARE

VÅRA LEVERANTÖRER AV FÄRDSKRIVARE

TJÄNSTER
Med VDO TIS-Web och andra tjänster för 
fleet management säkerställer transport
företag att de uppfyller lagkraven och får 
även funktioner för att effektivisera sin 
verksamhet.

FÄRDSKRIVARE
Alla fordon som omfattas av reglerna om 

kör och vilotider inom EU ska vara ut
rustade med färdskrivare. I färdskrivaren 
registreras bland annat förarnas kör och 

vilotider. Med hjälp av uppgifterna som 
registrerats i färd skrivaren kan förare, fö

retag, verkstäder och kontrollmyndigheter 
kontrollera att reglerna följts.

Färdskrivare
VDO har som ledande leverantör inom färdskrivarområdet tagit fram 

produkter och moderna lösningar för åkerier och bussbolag. I sortimentet 
finns bland annat digitala och analoga färdskrivare, nedladdningsverktyg, 

tjänster för hantering av data, mobilappar, verkstadsutrustningar,  
utbildningsmaterial samt tillbehör och förbrukningsprodukter.

16  |  KGK Selekt LASTVAGN & BUSS
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Webasto
Webasto har ett mycket brett  
program av anläggningar för  
kyl och frystransporter. 

Transportkyla
Kör ut kyl och frysvarorna på ett tryggt och 
lagligt sätt med hjälp av Webasto transportkyla. 
Finns i en mängd olika versioner, traditionella 
system med motordriven kylkompressor eller 
drivna via fordonets 12 volts elsystem.

Valeo
Redan på 70talet utvecklade 
Webasto den typ av buss värmare 
som används än idag.

Givetvis har produkterna förfinats under 
åren och dessutom har varumärket  
ändrats över tid.

År 2005 avknoppade Webasto sin 
dåvarande bussverksamhet. Varumärket 
Spheros tog  över och utvecklade 

Spal
Som huvuddistributör av Spal lagerhåller vi ett 

brett sortiment som täcker in de flest behov. 

Värme & kyla
Ända sedan år 1972 har KGK varit generalagent för Webasto i Sverige och sedan  

början på 90talet även för Finland, Estland, Lettland och Litauen. Webasto i sin tur 
är en ledande tillverkare av all typ av värme, kyla och soltakssystem inom fordons

industrin med en långt mer än hundraårig historia. Här följer några exempel på 
användnings områden där produkter från Webasto har sin givna plats.

VÅRA LEVERANTÖRER AV VÄRME & KYLA

Värmare
Oavsett fordonsmodell har vi värmaren till din 
transportbil. Luftvärmare för skåpvärme eller 
vattenvärmare för motor och hytt. Startas via 
timer, fjärrkontroll eller app i telefonen.

VÄRME & KYLA VÄRME & KYLA

Inbyggnadsboxar
Vill du inte inkräkta på fordonets lastutrymme 

går det bra att montera värmaren utanpåliggan
de mot framstammen. KGK erbjuder flera olika 

varianter av inbyggnadsboxar, till exempel 
den här boxen för singelinstallation.

Samtliga varianter är utvecklade under 
de senaste åren vilket borgar för att tekni
ken ligger på topp. Webastoprogrammet 
täcker behovet från minsta paketbil upp 
till stora fordon för närdistribution med 
en lastkapacitet på 40 m³. 

verksamheten även rörande klimat
anläggningarna så att man är 
marknads ledare även här. Sedan 
några år är det i stället Valeo som 
äger och namnger produkt erna. 
Risk för missförstånd finns alltså 
eftersom alla tre varumärkena 
används på produkterna.

I Sverige tillhandahåller KGK  
ValeoSpheros reservdelar för såväl 
buss värmarna som klimatanlägg
ningarna.



KGK Selekt  |  21 Det kompletta sortimentet hittar du på www.autokatalogen.se20  |  KGK Selekt LASTVAGN & BUSS

ZF
Vi är ZF:s Service Partner i Sverige. 

Det innebär att våra servicetekniker är certifierade och utbildade av ZF, bland  
annat i Tyskland. Faktum är att vi är så duktiga att tekniker från andra länder  

kommer till oss och blir utbildade. Vi har en komplett mekanisk verkstad  
och åker även ut på fältet för att diagnosticera och reparera på plats.

VÅR PARTNER FÖR SERVICE

Utbyeskomponenterna på lager är färdiga att 
skickas på dagen och säkerställer därmed 
minimala driftstopp. 

 à Bra för miljön

 à Bra för plånboken

 à Vi är det gröna alternativet  
för tunga trafiken

DIAGNOS PÅ PLATS
Vi besöker fordon 
ute i verkligheten för 
felsökning, diagnos 
och reparation. Med 
hjälp av ZF:s diagnos
utrustning hittar våra 
servicetekniker pro
blemet snabbt och 
kostnadseffektivt.

Vi har utbyteskomponeter såsom 
axlar och växellådor på lager för 
Lastbilar, bussar och entreprenad
maskiner. Se hela sortimentet på 
Autokatalogen.

UNDVIK STOPPTID
Vi har ett stort lager 
med utbytesväxellådor 
som vi levererar på 
dagen. Det dyraste 
vid ett haveri är sällan 
själva renoveringen, 
utan tiden arbetet 
stannar upp. Med 
vår hjälp minimerar 
du tidsförlusten och 
sparar pengar.

RENOVERING
I de fall vi inte har lämpliga utbyteskomponenter 
kan vi erbjuda renovering, en komplett genomgång 
så att produkten är redo för ett andra liv. Produkten 
genomgås och återställs till nästan nyskick. Om så 
önskas kan vi också erbjuda delrenovering, repara
tion av enstaka fel.

KGK uppdaterar byteslagret av ZF bytes
komponenter.

I ett ständigt arbete att ha relevanta utby
teskomponenter på lager färdiga att skickas 
ut har vi uppdaterat med nya produkter på 
lager. Bland annat har vi flera nya varianter av 
ZF:s låggolvsaxel AV132 och AV133 samt flera 
nya varianter av ZF:s bussautomat, Ecolife.  

ZF ZF
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Dräger
Sedan 2004 har KGK sålt och marknadsfört Drägers alkolås och 

alkotestare. Och lika länge har vi gemensamt jobbat för säkrare resor, både i jobbet 
och privat. Det har vi gjort genom att försöka påverka debatten och de politiska 

besluten. Genom att inte nöja oss. Drägers alkomätare och alkolås är marknadsledande 
för att de klarar högre krav än vad lagar och förordningar kräver. 

VÅR PARTNER FÖR ALKOLÅS OCH ALKOTESTARE

DRÄGER
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ALCOTEST 6820 
Premiumvalet för den 

avancerade använ-
daren. Kompakt och 

omtyckt för att den är 
lättanvänd och har 

korta reaktionstider. 
Kan anslutas 

till skrivare.

ALCOTEST 4000
En smidig alkotestare  
för privat bruk –  
med professionell  
prestanda.

INTERLOCK 7000
Interlock 7000 är förstahands-
valet för arbetsgivare som vill 
kvalitetssäkra sina transporter, 
liksom för förare med villkorat 
körkort. Ett alkolås som helt 
sätter användaren i fokus 

med snabb reaktionstid och 
modern design.

ALCOTEST 5000
Detta är testaren för den som 
vill testa många på kort tid, där 

behovet är att skilja ut dem som 
påvisats ha alkohol i utblåsnings-

provet men utan att visa det 
uppmätta värdet med siffror.

DRÄGER
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NÄR DET GÄLLER FÖRBRUKNING KALLAS VI:

KGK Komplett
I KGK Komplett har vi samlat våra starka varumärken  
inom förbrukningsmateriel. Genom oss kan du få allt  

du behöver för att få vardagen att fungera, från en och 
samma leverantör. På en faktura. Med branschens  

bästa logistik och support på köpet.

BILVÅRD

HJULSERVICE

HYGIEN

KEMI

SKYDD

LOKALVÅRD

FÄSTELEMENT

KONTOR

KEMI

FÄSTELEMENT

LOKALVÅRD

KGK KOMPLETT KGK KOMPLETT
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Smörjmedel
Tillsammans med TotalEnergies och Liqui Moly kan vi erbjuda ett komplett  

sortiment av smörjmedel som innehåller produkter för alla tänkbara använd
ningsområden och kvantiteter. I vårt smörjmedelserbjudande kan vi bland 
annat också hjälpa till med distributionen av smörjmedel i din verksamhet. 
Och för dig som köper produkter i bulk finns Tankpejling. Ett system som  

ser till att det alltid finns olja i tankarna. KGK:s erbjudande underlättar  
för dig som kund att fokusera på din verksamhet.

VÅRA LEVERANTÖRER AV SMÖRJMEDEL

KGK KOMPLETT KGK KOMPLETT

KGK Selekt  |  27 Det kompletta sortimentet hittar du på www.autokatalogen.se26  |  KGK Selekt LASTVAGN & BUSS



KGK Selekt  |  29 Det kompletta sortimentet hittar du på www.autokatalogen.se28  |  KGK Selekt LASTVAGN & BUSS

VERKTYG VERKTYG

VÅR HUVUDLEVERANTÖR AV VERKTYG & INREDNING

Kamasa Tools
För att en modern verkstadsmiljö ska vara effektiv, säker och lönsam krävs  

ordning och reda  på plats. Den verkstadsinredning som Kamasa Tools här presenterar 
är framtagen med just det som mål. Den har dessutom ett modernt utseende som  

ger ett professionellt intryck när kunden kommer in i verkstaden.

RITVERKTYG
Funderingar på att möb
lera om? Eller tittar du 
kanske på att bygga nytt? 

Kontakta oss för att få 
en offert med anpassad 
3Dritning av just ditt 
verkstadsprojekt.
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FAST FREDDY
VERKTYG VERKTYG

Fast Freddys favoritvagn
Rymmer 50 verktygsset

Vagn och toppskåp har sammanlagt 10 st lådor.
Lådorna är fullt utdragbara med kraftiga, 
kullagrade skenor. Skåpet kan flyttas utan att 
lådorna åker ut. Toppskåpet har ett utrymme för 
sprayburkar och andra skrymmande föremål.
Centrallåsning med kombinationslås. 
Vagnen är utrustad med polerade 
aluminiumhjul varav två med bromsfunktion.
Klarar 40 kg/låda och 300 kg på hela vagnen.
Mått vagn och toppskåp (inkl. hjul), H x B x D: 
1620 x 1068 x 481 mm
Art.nr: K 11306
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"Jag är Committed i både mitt arbete och min hobby."

Fredrik Fagerström från Huddinge, söder om Stockholm i Sverige, 
är engagerad i både sitt arbete och sin hobby och Kamasa Tools 
är hans långvariga partner.

Han är ägare till ett lastbilsföretag i Stockholm där han utför 
service för den allmänna vägmyndigheten. En beredskaps
tjänst dygnet runt som inkluderar reparation av vägkon
struktioner och rensning av vägar från snö på vintern.

Brådskande underhåll utförs när de inträffar men de 
flesta arbetsuppgifter planeras under natten för att 
undvika störningar i trafiken så mycket som möjligt. 
Verktyg är en viktig del av hans arbete.

Jag måste vara beredd att lösa alla kommande  
situationer och ha rätt verktygsval för mitt före
tag. Med Kamasa Tools och deras Choice kunde 
jag skräddarsy min egen verktygsvagn.
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If you are committed,  
you will do whatever  
it takes

for the committed

Att vara en Committed är att vara de
dikerad och att älska ditt jobb eller din 
hobby. Det är någonting medfött. Ett 
eget sinne. En inställning till livet och 
en kärlek till mekanik, funktion och det 
perfekta resultatet. 

För detta behövs riktiga verktyg med 
kvalitet och ergonomisk design, som 
gör att du kan utföra dina mekaniska 
bedrifter med självkänslan på topp 
genom hela projektet. Allt fungerar, det 
flyter på, du är Committed.

VERKTYG
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VERKTYG VERKTYG

VÅRA LEVERANTÖRER AV VERKTYG

AUC900200820                            Autocom TITAN Trucks
0 684 400 512                              Bosch KTS Trucks
1 687 001 945                              Bosch Kabelväska
8PA 007 732 331                         Exempelbild strålkastarinställning
Z06821                                            AC-Maskin, exempelbild
R134A-14                                       ACgas R134A
R1234YF-05                                   ACgas R1234YF
FIRE F130                                       Induktionsvärmare

InduktionvärmareVäl valda verktyg
Vi erbjuder ett brett utbud av verktyg till de flesta olika arbetsmomenten  

i en verkstad. Det gäller allt från generella mekanikerverktyg i verktygs vagnar,  
till mätinstrument som multimetrar och strömtänger. Det finns också ett brett utbud  

av handhållna maskiner, både tryckluftsdrivna och batteridrivna. Behöver man dessutom  
hålla rent i verkstaden eller hålla fordonen rena, så finns det utrustning för det också.  

Vi jobbar med varumärken som vi noggrant utvärderat och som håller en hög  
kvalitetsnivå som lever upp till kraven att arbeta med moderna fordon.
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Installationsmateriel
KGK marknadsför ett brett och högklassigt program av elektriskt installationsmateriel  

som till exempel kabel, kabelskor, säkringar, säkringshållare och strömställare. 
Detta gör oss till  en av de marknadsledande inom fordonsmarknaden.

INSTALLATIONSMATERIEL

VÅRA LEVERANTÖRER AV INSTALLATIONSMATERIEL

INSTALLATIONSMATERIEL

Strömbrytare Skiftrelä
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STABILUS

Vi kan bistå dig som är konstruktör och 
behöver hjälp med att hitta rätt produkt 
för ditt projekt. Genom oss kan du få allt 
från simuleringsberäkningar till 3Drit
ningar för ditt CADsystem. Du som är 
inköpare hjälper vi genom att hitta rätt 
produkt med konkurrenskraftigt pris i 
förhållande till volym.

Stabilus
Sedan tidigt 90tal är vi Stabilus agent och saluför deras produkter  

på den svenska och finska marknaden. Genom deras över 80 år långa  
erfarenhet och överlägsna marknadsandel inom bland annat fordons och 

industrisektorn ger det oss goda förutsättningar att bistå marknaden  
med allt från gasfjädrar för frontluckan till styraxeldämpare.

VÅR LEVERANTÖRER AV GASFJÄDRAR

EXEMPEL PÅ STABILUS PRODUKTER 
FÖR LASTVAGNAR OCH BUSSAR:
à Styraxeldämpare 
à Vibrationsdämpare styrning 
à Växelreglagedämpare

GASFJÄDRAR FÖR:
à Frontlucka 
à Rattjustering 
à Stuvfack 
à Vindavisare 
à Säng 
à Stegplatta Styraxeldämpare MAN

STABILUS
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Däc
ko

mläg
gare

VÅRA LEVERANTÖR AV DÄCK OCH DÄCKMASKINER

Det är av största vikt att man 
har rätt sorts däck till olika 
fordon och olika axlar samt 
rätt däck till typen av körning 
fordonet utför.

Fordonet får bra grepp, kort 
bromssträcka och lägsta möj
liga rullmotstånd, rätt kombi
nation ger dig lägsta möjliga 
kostnad utan att tumma på 
säkerhet och köregenskaper!

Att snabbt hitta de däck du 
söker är viktigt för att kunna 
hålla alla fordon i trafik, det gör 
du enklast i Autokatalogen.

Beställer du dina däck från 
KGK skickar vi dem direkt från 
våra leverantörer, du får dem 
på bara ett par dagar. Du sä
kerställer att du alltid får så nya 
däck som möjligt – däck är en 
färskvara!

Däck, lastbil  
och buss

När det gäller däck till lastbilar, bussar,  
släpvagnar och trailers har vi valt att jobba  

med två världsledande däcktillverkare  
– Continental och Hankook!

DÄCK, LASTBIL OCH BUSS DÄCK, LASTBIL OCH BUSS
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KGK Workshop
Genom att välja tungutrustning från KGK får du tillgång till  

marknadens bredaste utbud, med artiklar från världsledande 
tillverkare. Vi installerar din utrustning. Vi servar och reparerar. Vi ger 

dig kunskapen du behöver. Det ska vara lätt att välja tungt.

VÅR LEVERANTÖR AV LYFTAR

KGK WORKSHOP KGK WORKSHOP
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Chassi

Reservdelar
Vi jobbar tillsammans med tillverkare som levererar sina produkter till  

fordonsindustrin, tack vara detta vet du som kund att du alltid får reservdelar  
som är testade och godkända enligt fordonstillverkarnas högt ställda krav. Vi tycker 

inte att man chansar när det gäller fordon som väger upp mot 60 ton eller mer.  
När du väljer att montera en reservdel från KGK är det tryggt, säkert och lönsamt  

för både dig och din kund! På sidorna som följer visar vi ett urval av produkter  
och leverantörer som vi noggrant har valt att samarbeta med.

VÅRA LEVERANTÖRER AV RESERVDELAR FÖR CHASSI

RESERVDELAR

VÅRA LEVERANTÖRER AV RESERVDELAR FÖR BROMS

Broms

RESERVDELAR
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