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ALLT DU BEHÖVER FÖR DIN VERKSAMHET

Vi för människor framåt 

I SVERGIE ÄR DET VI SOM ÄR

Hella, ZF, Dräger, Webasto  och Calix 

OFF HIGHWAY
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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 dig med alla problem som uppstår i fordonsvardagen.

Vi finns här för att stötta dig och din verksamhet.  
offhighway@kgk.se 08-92 34 90  

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  +46 8923000

Säljsupport
Vår säljsupport hjälper dig med att lägga order, hitta rätt produkt för dina 
behov och svara på frågor om leverans och tillgång. Du kan lösa mycket 

själv med hjälp av Autokatalogen men behöver du hjälp finns vi här för dig. 
offhighway@kgk.se +46 8923490 
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Autokatalogen
Autokatalogen är KGK:s ehandelsplats med ett av marknadens bredaste sortiment.  

Här kan du som kund söka efter produkter genom artikelnummer eller varumärke och  
göra dina beställningar. Autokatalogen har över 500 000 artiklar idag, varav merparten  

av våra mest sålda produkter är lagerförda i vårt eget logistikcenter i Enköping.

Över 90 % av KGK:s försäljning sker genom Autokatalogen och det är ett av de viktigaste 
verktygen för många av våra kunder. För våra leverantörer betyder Autokatalogen att man 

får tillgång till en välfungerande marknadsplats med tillförlitlig logistik. Effektiv ehandel 
på dina villkor. Du hittar vårt välfyllda sortiment på autokatalogen.se

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 +46 8923400
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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 fordonstillverkare. 
Hella erbjuder ett brett sortiment av produkter med hög 
kvalitet, från arbetsstrålkastare, signallyktor, varningsljus 
till extraljus och utmärks av  perfekt passform, snygg 
design, lång livslängd  och innovativ teknologi. 

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 FÖR BELYSNING



KGK Selekt  |  7 Komplett sortiment hittar du på autokatalogen.se

BELYSNING
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SMART CORNERING LIGHT 
SMART Cornering Light från HELLA är en 
effektiv kurvbelysning utvecklad särskilt för 
gruvindustrin. Belysningssystemet riktar 
ljuset på arbetsfordonets vänster och 
högersidor och ger föraren bättre förut
sättningar att upptäcka kringliggande faror 
och varnar andra om sin närvaro.

Arbetsbelysningen bidrar till en säkrare 
körning i extrema förhållanden, såsom 
gruv, skog och bygg industrin, där  
exempelvis grävmaskiner, lastbilar och 

hjullastare är vanliga arbetsfordon. En lös
ning som ökar säkerheten för både föraren 
och andra fordon och människor i miljön 
fordonet arbetar i.

Kurvljuset bygger på en ny teknisk lösning 
som känner av fordonets rörelse och 
aktiverar antingen höger eller vänster ar
betsljus automatiskt när fordonet svänger 
i respektive riktning. Kurvljuset är lätt att 
eftermontera och övrig elektronik störs 
inte tack vare högsta avstörningsklass.

UTAN ZEROGLARE

BELYSNING
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HELLA ZEROGLARE
Våra kraftiga arbetsbelysningar RokLUME 
och Ultra Beam finns också i den unika 
optiken ZeroGlare, allt för att inte blända 
andra på arbetet. Den snillrika ZeroGla
retekniken gör att allt ljus riktas under 
horisontalplanet.

MED ZEROGLARE

BELYSNING
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S-SERIEN
Med modernare elektronik och effektivare 
dioder höjer HELLA:s Power Beam och Modul 
70 S-Serie ribban ytterligare. De nya arbets
strålkastarna kommer i två versioner; S-Serie I 
på 1000 lumen eller S-Serie II på 2000 lumen. 
Med ny och effektivare design av kylflänsarna 
är termokontrollen ännu högre och för att 
säkerställa en mycket lång livslängd dimrar 
strålkastarna ned automatiskt vid tempera
turer mellan +50°C till +85°C.

BELYSNING
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SMART WORKLIGHT
Intelligent arbetsbelysning från HELLA 
för gruv, entreprenad och skogsma
skiner. För att öka förarens säkerhet, 
hälsa och produktivitet kan SMART 
WORKLIGHT anpassa ljuset specifikt till 
olika väder eller körförhållanden. Välj 
grönt eller gult ljus för dammiga, snöiga 
eller dimmiga förhållanden. Dimnings
funktion finns för att minska både 
egenbländning och bländning av andra 
förare. Att kunna justera färgtempera
turen steglöst från varmvitt till kallvitt 
förbättrar sikten i olika situationer.

BELYSNING
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VÅRA LEVERANTÖRER AV MULTIMEDIA

MULTIMEDIA
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Multimedia
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 24Vsystem.
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MXN BACKKAMEROR
Vårt sortiment av backkameror 

från MXN klarar de hårdaste 
kvalitetskraven på både material 
och bildegenskaper. Kamerorna 

testas genom att utsättas för 
vatten, damm, vibrationer och 

extrema temperaturer.

MXN MONITORER
MXN:s stora sortiment av 
monitorer är framtaget för att 
uppfylla höga individuella krav 
på funktion, oavsett vilken typ 
av fordon eller maskin som 
installationen sker i. En unik 
fördel med MXN:s system 
är att de är kompatibla över 
generationerna. 

CONTINENTAL PROVIU 360° GENERATION 2
Ett översiktssystem som ger föraren fullständig 
sikt runt fordonet och eliminerar döda vink
lar vid kritiska och svåra manövrar. Bilder från 
kamerorna bearbetas digitalt och visas i ett 360° 
fågelperspektiv. För maximal trygghet och säker
het kan bildåtergivningen styras och anpassas 
efter individuella behov, till exempel för enskilda 
fordon och visning av olika arbetsmoment.

KGK erbjuder skräddarsydda lösningar för olika 
kamera applikationer som vi tar fram efter noggranna  
analyser tillsammans med kunden. Kontakta din 
KGKrepresentant för mer information om hur  
vi bäst möter ditt företags behov.

Kundorienterade  
kameralösningar

MULTIMEDIA
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ALFATRONIX
Brittiska Alfatronix tillverkar USB laddare för 

buss och bilinstallation, spänningsomvand
lare 24V–12V och 12–24V av högsta kvalitet. 

EMC testade och godkända. 

Spänningsomvandlarna erbjuder ett 
 bekvämt sätt att använda massproducerad 

12Vutrustning som mobiltelefoner, bilunder
hållning, professionell kommunikation, tele
matikutrustning, kylskåp och tv på de mobila 

24V elsystemen som finns i tunga fordon.

Enkla och säkra  
monteringslösningar
En modulär lättviktsmonteringslösning för din surfplatta, 
mobiltelefon eller annan enhet. Våra leverantörer har tagit 
fram lösningar som har lika stort fokus på säkerhet som 
användarvänlighet.

MULTIMEDIA

RAM
RAM tillverkar robusta och mångsidiga 
system för fordonsmontering av skärmar och 
andra mobila enheter. Den unika designen 
av RAMsystemet ger en snabb installation, 
flexibilitet, vibrations dämpning och hållbar
het. Allt till låg kostnad. Materialen är pulver
lackerat aluminium i hög kvalitet, lättviktiga 
och hållfasta kompositer och gummiklädda 
kulor i rostfritt stål.

ZIRKONA
Zirkona tillverkar fästen till skärmar, datorer, 
TV och läsplattor med stor omsorg om flex
ibilitet, säkerhet och ergonomi. Produktsor
timentet består av färdiga produkter samt 
deras eget patentsökta monteringssystem 
Zirkona Joiner System som kan kundanpas
sas. Möjligheterna är oändliga och be
gränsningarna få. Systemen är framtagna 
för fordonssidan, men kan lika gärna använ
das i såväl husbilar och husvagnar som 
hem, kontors, industri och sjukhusmiljöer.
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CONTINENTAL 
Ljudsystemen från Continental har 
robusta, pålitliga konstruktioner som gör 
att de är idealiska för varje applikation, 
från cruising på motorvägen till den 
hårda offroadmiljön. Tydlig design, stora 
knappar och vridrattar med bra grepp. 
Användar vänlighet är en nyckelprioritet 
vid sidan av hög kvalitet. Deras radioap
parater finns både i 12/24Vversioner. 

Continental har ett nytt flexibelt  
ljudsystem tack vare CANteknologi.

Ljudsystem
Vare sig det gäller att tydligt höra vad någon säger i 
ett handsfreesamtal eller att spela favoritlåten på högsta 
volym – fordonets ljudsystem hör till en av de centrala 
faktorerna för körupplevelsen. Vi samarbetar med 
partners som är med och för tekniken framåt.

MULTIMEDIA

BLAUPUNKT 
Blaupunkt är ett ledande varumärk e 

inom multimedia som är starkt förknip
pat med tysk kvalitet och ingenjörs

konst. De erbjuder en bred produkt och 
serviceportfölj, allt från infotainment till 

förarhanterings produkter. Allt med först
klassigt ljud och funktionell design.

Aktiv Subwoofer för 24V fordon.  
Max uteffekt 150W.
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Tillbehörskonceptet  
för Transportbilar

Underlätta vardagen med att utrusta din transportbil för just dina behov.

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

LASTBÅGAR 
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.

2-4 bågar

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

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

TILLBEHÖRSKONCEPT FÖR TRANSPORTBILAR

VÅR PARTNER I TILLBEHÖRSKONCEPTET
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VÅRA LEVERANTÖRER AV HYTTKOMFORT

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.
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Strömförsörjning
STRÖMFÖRSÖRJNING

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

VÅRA LEVERANTÖRER AV BATTERILÖSNINGAR
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BLUE  
TOP

STRÖMFÖRSÖRJNING

CMP
CMP tillverkar högkvalitativa invertrar som 
omvandlar 12V eller 24V till 230V i fordon. 
Detta så att du kan ladda dina 230Vverk
tyg, köra en mikrovågsugn eller annat som 
behöver 230V.

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 du strömförsörjning och 
optimal komfort i entreprenadmaskinen 
var du än är.

STRÖMFÖRSÖRJNING

CALIX
Moderna entreprenadmaskiner kräver ett topp
laddat batteri, inte minst vid korta körsträckor. 
Lika sant är på ståendet att ett fulladdat batteri 
håller längre. Calix batteriladdare är av högsta 
kvalitet och ser till att bilbatteriet är fulladdat. 
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Värme & kyla 
Ända sedan 1972 har KGK varit generalagent för Webasto i Sverige och sedan början  

på  90talet även för Finland, Estland, Lettland och Litauen. Webasto är en ledande tillverkare av  
all typ av värme, kyla och soltakssystem inom fordonsindustrin med en långt mer än hundraårig historia. 

Vare sig du redan är kund hos oss eller blir nyfiken efter att ha läst dessa rader uppmanar vi dig att kontakta 
oss så förklarar vi fördelarna med Webastos produkter och hjälper dig att välja rätt i vårt breda program.  

Här följer några exempel på användningsområden där Webasto har sin givna plats.

VÅRA LEVERANTÖRER AV VÄRME & KYLA

VÄRME & KYLA
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VÄRME & KYLA
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Motor & hyttvärmare – uttrycket säger,  
”en Webasto motor värmare är så bra att  
den borde vara standard i alla maskiner”!

Kanske önsketänkande från vår sida men sant är att mängder av maskin
kunder väljer att leveransutrusta sitt nyinköp med en Webasto Thermo 
Provärmare. En bränsledriven vattenvärmare ger avfrostade rutor och 
perfekt uppvärmd motor redan innan arbetsdagen har börjat. 

VATTENVÄRMARE 
Vårt program av bränsledrivna vattenvär
mare omfattar olika modeller mellan 4kW 
upp till 35kW. Som med alla Webasto
värmare kan man välja att starta dem med 
tidur, fjärrstart, GSM telefonstart eller en 
kombination enligt önskemål.

VÄRME & KYLA

LUFTVÄRMARE
Bränsledrivna luftvärmare används inte 
så ofta inom OffHighway men ibland 
installeras de i truckar och andra maskiner 
där längre väntetider förekommer mellan 
arbetsinsatserna och motorn då stängs av 
kostnads och miljöskäl. Dessutom brukar 
man använda luftvärmare till servicebussar 
så att verkstadsutrymmet håller ett god
tagbart arbetsplatsklimat. Luftvärmarpro
grammet finns i olika varianter från 2 upp 
till över 10kW (tvillingmontage). 

VÄRMEFLÄKTAR
Ett annat alternativ att värma service bussens 
verkstadsutrymme är att använda motorns 
kylvätska som energikälla. Ger en mycket 
prisvärd installation men kräver att motorn 
är igång för att fungera. KGK kan erbjuda ett 
stort antal varianter av värmefläktar, här visas 
en variant ur Webasto  programmet,  Cyprus 
med 13 kW värmeeffekt



KGK Selekt  |  23 Komplett sortiment hittar du på autokatalogen.se

Spal axialfläktar

Spal SRL har utsett KGKkoncernen till huvud distributör 
i samtliga länder där KGK finns representerade. Detta 
ger oss en unik möjlighet att lagerhålla ett mycket  
brett sortiment som täcker in de flesta behov som 
finns på marknaden.

VÄRME & KYLA

Klimatanläggningar – skräddarsydda  
anläggningar eller standardlösningar, allt  

för ett perfekt arbetsklimat i maskinhytten

Även om Webasto mest är känt för sina bränsledrivna motorvärmare inom 
  Off  Highwaykretsar så har man också lång erfarenhet av HVACsystem via en av sina 

 italienska fabriker. Webasto kan erbjuda skräddarsydda systemlösningar där såväl simu
lerade som i slutänden faktiska tester i klimatkammare kan ingå likväl som  standard  

aggregat där serietillverkningen av dem gör komponentpriset mycket tilltalande.

KGK kan erbjuda axialfläktar i storlekar från 
Ø96 upp till Ø 385 mm, radialfläktar i både 
enkel och dubbelutförande samt även  
fläktar med ECmotorer för längsta möjliga 
livslängd.

Fråga oss – vi kan hjälpa till med lösningen 
för de flesta behov.
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5.3.2.1.

8. 9.7.6.

4.

10.

 1. Kupévärmare

 2. Kupévägguttag

 3. Tankvärmare

 4. Grenuttag

 5. Motorvärmare

ENTREPRENADMASKIN

Elektrisk uppvärmning med  
Calix svensktillverkade produkter

Sedan 2013 har KGK varit distributör av Calix produkter i hela Norden. Kännetecknande för Calix är att 
merparten av tillverkningen sker i Sverige vilket ger en överlägsen kunskap om de krav som ställs i vårt  

kärva klimat. Denna schematiska skiss ger dig en bild över vad Calix kan erbjuda i form av elektrisk  
uppvärmning av motor, hytt, hydraulolje och bränsletankar, batteriladdning och så vidare.

 6. Anslutningskabel

 7. Intagskabel 

 8. Sommar-/Vinterbrytare

 9. Skarvkabel

 10. Batteriladdare

VÄRME & KYLA
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 1. Pump

 2. Skarvkabel

 3. Grenuttag

 4. Anslutningskabel

 5. PH-värmare (PH) 

 6. Omvandlare

 7. Batteriladdare

 8. Intagskabel

PH+värmaren är utrustad med överhett
ningsskydd och termostat. Den ansluts 
utanför motorblocket med en slanganslut
ning (20 mm) till kylsystemet. Motorvär
marens termostat har frånslag vid 80º C 
(+/5 ºC) och tillslag vid 60º C (+/5 ºC).

Calix PH+ sats 1500W 
En universell motorvärmare med inbyggd termostat och pumpkit som 

passar de flesta fordon, t.ex. entreprenadmaskiner och traktorer,  
där en modellspecifik lösning inte finns att tillgå.

3.2.1.

8.7.6.5.

4.

VÄRME & KYLA
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Green & Clean  
är framtiden

Webasto är fast beslutna att samarbeta med våra partners för att hjälpa dem 
att nå sina miljömål först. Med över 90 års kompetens från bilindustrin och en 
hållbar vision är de den perfekta partnern. Webasto har utvecklat ett skalbart 

 batterisystem i moduler perfekt för en mängd olika applikationer. 

HVH OCH BATTERISYSTEM

VÅR LEVERANTÖRER AV HVH OCH BATTERISYSTEM

26  |  KGK Selekt OFF HIGHWAY
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STANDARDBATTERISYSTEM
Med vårt standardbatterisystem får du det 
bästa av två världar: Du drar nytta av pris 
och kvalitet på en massprodukt samtidigt 
som du får den exakta passformen hos 
en skräddarsydd lösning. Tack vare sina 
skalbara moduler och geometriska design 
samt höga stabilitet är vårt standardbat
terisystem lämpligt för ett brett utbud av 
fordon av alla slag.

WEBASTO eBTM
Webasto eBTM är en fristående termisk 
hanteringsenhet för batterier. Den säker
ställer optimal funktion av vattenkylda bat
teripaket som används i elektriska nyttofor
don och garanterar perfekt cellprestanda 
på lång sikt.

eBTM 2.0 är en exakt anpassad systemlös
ning för lätta nyttofordon, bussar, lastbilar, 
bygg och lantbruksfordon.

Det är en perfekt skalbar lösning: Från bara 
en enhet kan varje typ av elfordon utrustas 
med en eller flera batterikylenheter.

VÄRMELÖSNING MED  
ÖVER 95% EFFEKTIVITET
HVHvärmeelementet, bara 0,6 mm tunt 
och 200 cm² stort, består av ett komplext 
lagersystem och är fast förbundet med 
värmeväxlaren. Detta är hur en nästan för
lustfri, snabb omvandling av elektrisk kraft 
till värme uppnås.

Maximal energieffektivitet och det lilla 
kravet på installationsutrymme styrker 
värmeskiktprincipens överlägsenhet över 
allmänt rådande teknik på marknaden som 
resulterar i minskad prestanda när kyl
vätsketemperaturen stiger. En annan fördel 
med värmeskiktstekniken: Till skillnad från 
PTC element använder den inte sällsynta 
jordartsmetaller.

 à Nära 100% värmeeffekt

 à 5, 7 eller upp till 10 kW effekt

 à Snabb, precis och  linjär effektjustering

 à Direkt värmeöverföring

 à Spänning: 250V / 870V

 à Oberoende av spänningsnivå

HVH OCH BATTERISYSTEM
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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

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

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 entreprenad växellådor.  

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

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 erbju
da 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 delreno
vering, reparation av enstaka fel.

KGK Selekt  |  29 
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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

Komplett sortiment hittar du på autokatalogen.se
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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

KGK KOMPLETT

FÄSTELEMENT
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KEMI

FÄSTELEMENT

LOKALVÅRD

KGK KOMPLETT
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Smörjmedel
Tillsammans med Total och Liqui Moly kan vi erbjuda ett komplett sortiment av 

smörjmedel som innehåller produkter för alla tänkbara användningsområden 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
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KGK KOMPLETT
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VERKSTADSINREDNING

VÅR LEVERANTÖR AV VERKTYG

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.
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VERKSTADSINREDNING

RIT-VERKTYG
Vi kan hjälpa till med att 
rita upp en ny verkstad, 
så man ser att utrustning 
och inredning får plats.
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VERKTYG

VÅRA LEVERANTÖRER AV VERKTYG

Väl valda verktyg
Vi erbjuder ett brett utbud av verktyg till de flesta olika arbets momenten 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 varu märken som  
vi noggrant utvärderat och som håller en hög kvalitetsnivå som  

lever upp till kraven att arbeta med moderna fordon.
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VERKTYG

Induktionvärmare
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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 ELINSTALLATION

Strömbrytare
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INSTALLATIONSMATERIEL

Skiftrelä

Komplett sortiment hittar du på autokatalogen.se
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STABILUS

FRÅN TILLVERKARE TILL KONSUMENT
Vi levererar i första hand reservdelar till 
fordonseftermarknaden, fordonspåbyggare, 
maskintillverkare inom skog, lantbruk och 
entreprenad samt båtbyggare.

VI HJÄLPER DIG SOM ÄR PÅBYGGARE 
ELLER INKÖPARE 
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 3Dritningar 
för ditt CADsystem. Du som är inköpare 
hjälper vi genom att hitta rätt produkt 
med konkurrenskraftigt pris i förhållande 
till volym.

Som kund till KGK och Stabilus får du 
tillgång till Autokatalogen där du enkelt 

kan hitta stort utbud av våra lagerförda 
artiklar som kan passa ditt ändamål, och 
självklart kan du givetvis söka på orginal
nummer. Skulle man trots allt behöva 
någon annan Stabilus produkt så finns 
vår supportavdelning som kan hjälpa dig 
och som är bemannad alla vardagar kl 8–17.

Man får bara titeln OEM ”Original 
Equipment Manufacturer” när kvalitet 
och säkerhet är minst 100% hela tiden.

Stabilus har över 80 års erfarenhet av att 
tillverka och leverera produkter till fordon
stillverkare. Stabilus användes av ca 70 % 
av världens alla fordonstillverkare. Oavsett 
leverans till fabriken eller leverans till 
eftermarknad, kommer alltid samma 
kv alitet att levereras! Allt enligt speci

fikationerna för när fordonet tillverkades. 
Stabilus tillverkar ca 3 miljarder enheter 
per år worldwide.

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 förutsättningaratt bistå marknaden med allt  
från gasfjädrar för frontluckan till styraxeldämpare.

VÅR LEVERANTÖR AV GASFJÄDRAR

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNINGS OMRÅDEN FÖR STABILUS PRODUKTER:

à Styraxeldämpare 
à Vibrationsdämpare styrning 
à Växelreglagedämpare

à Frontlucka 
à Rattjustering 
à Stuvfack 

à Vindavisare 
à Säng 
à StegplattaStyraxeldämpare
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STABILUS
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KGK har ett brett sortiment av torkaranläggningar och torkarmotorer. För dessa 
samarbetar vi med Valeo/SWF och Italtergi, två av de marknadsledande tillverkarna. 
Vi kundanpassar och förädlar även produkter i Sverige, allt för att få en anläggning 
som passar just din applikation. Kapning och bockning av armar, justering av slag

vinklar och ombyggnad till tvåpoliga motorer ingår i vår verksamhet.

TORKARANLÄGGNINGAR

Torkaranläggningar

VÅRA LEVERANTÖRER AV TORKARANLÄGGNINGAR

LÄNKAGE
Skräddarsys efter önskemål och kan  
levereras som 12 eller 24 volt. Slagvinklar 
och axellängder varieras efter behov.

TORKARANLÄGGNINGAR

SMÖRJHYLSOR
KGK har tagit fram smörjhylsor i kompo
sitmaterial. Dessa monteras enkelt på 
torkaraxlarna.

MOTORER
Finns i alla storlekar, 12 och 24 volt. Slår  
från 30° till 175°. Axellängder mellan  
28  och 114 mm.

ARMAR
Finns i längder från 300 upp till 1000 
mm. Justerbara och fasta längder. Enkel 
och parallellarmar.
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TORKARANLÄGGNINGARTORKARANLÄGGNINGAR
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VÅRA LEVERANTÖRER AV TORKARBLAD

SWF
SWF grundades 1922 och är idag en av 
de ledande torkarbladsproducenterna i 
Europa. Varumärket ingår i Valeokoncer
nen, en av världens största leverantörer 
till fordonsindustrin. SWF:s sortiment av 
torkarblad passar till mer än 12 miljoner 
fordon.

BOSCH
Bosch började tillverkningen av torkarblad 1973 
och är idag en av de ledande torkarbladsprodu
centerna. Det stora utbudet av torkarblad och 
adaptrar, som ständigt expanderar för att täcka 
de senaste fordonsapplikationerna, gör Bosch till 
ett naturligt val för fordonstillverkare och efter
marknad. Med en kombination av olika gummi
blandningar uppnår man bästa torkförmåga i 
kombination med lång livslängd och tålighet 
mot slitage. Gummiblandningen fungerar lika 
bra i sträng kyla som varma sommardagar.

ADAPTRAR
Vi har flertalet adaptrar för att montera 
 torkarblad på rak arm, krokarm eller arm 
med sadelinfästning. Adapter S 191 088 
för rak, 7 eller 8 mm, torkararm.

Våra lastvagnsblad har adaptrar för 
 krokarm eller sadel beroende på modell.

Torkarblad
Att fråga om torkarbladen är i gott skick kräver en väldigt liten insats, men  

det betyder mycket för den som får frågan. Att ha ett brett utbud av torkarblad 
tillgängligt skapar enkelt en relation mellan dig och kunden. Med en kombination 

av olika gummiblandningar uppnår man bästa torkförmåga i kombination med 
lång livslängd och tålighet mot slitage. Våra leverantörers gummiblandningar 

fungerar lika bra i sträng kyla som varma sommardagar.
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BEHÅLLARE
Behållare från 1,2 upp till 20 liter. 
En till fyra instickspumpar eller för 
fristående pump.

MUNSTYCKEN, KOPPLINGAR, SLANG
Munstycken för armmontering eller 
genom karossen. Kopplingar, slangar 
och backventiler.

SPOLARPUMPAR
Instickspumpar, enkel och 
dubbelpumpar, fristående 
kugghjulspumpar. 12 eller 24V.

Spolar  anläggningar
Våra spolarsystem levereras i huvudsak från SWF, VDO och Hella. 

Spolarbehållare finns i variationer från 1,2 liter upp till 20 liter. En till 
fyra pumpar, instickspumpar eller fristående beroende på applikation. 

Pumpar för 12 och 24 volt. Nivågivare finns som tillbehör. Flera  
behållare har anvisning i plasten för placering av givaren. 

VÅRA LEVERANTÖRER AV SPOLARANLÄGGNINGAR
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Filter

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. 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

RESERVDELAR
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Remmar

RESERVDELAR
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Bekymmersfri  
fordonsladdning

STRÖMFÖRSÖRJNING

VI FINNS ÖVER HELA SVERIGE
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 fak
turering för den faktiska förbrukningen. 
Förbrukningskostnaden 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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STRÖMFÖRSÖRJNING

GLB

LS4

Helautomatisk 
lastbalansering

Lastbalansering 
mellan uttagen

Publik laddstation 
med två uttag

AURA

LADDBOXAR  FÖR  
NORMALLADDNING

ALTHEA

Snabbladdar  
alla fordon

LADDSTATIONER FÖR  
DC-LADDNING

QC

Snabbladdar  
buss- och lastbilar
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