
Veilig, comfortabel en stabiel in waarde:  
Böckmann – aanhangwagens voor professionals.

Autotransporters
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Alle autotransporters 
zien er hetzelfde uit. 

Van kleine oprijhoeken voor een comfortabele en schadevrije lading van ver-

schillende types voertuigen (ook met weinig bodemvrijheid), het hydraulische 

veiligheids-hefsysteem voor optimale veiligheid bij het rijden en het beladen tot 

aan de geluidloze 

plaathouders voor 

een rustige en  

ontspannen rit:  

Alle Böckmann  

aanhangwagens 

hebben veel ver-

schillende gedetail-

leerde oplossingen 

en innovaties.  

En nog een ander 

punt maakt van uw 

Böckmann autotranporteur een echte aanhangwagen voor professionals: De 

stevige constructie. Of het nu gaat om transporters voor kleine auto’s of om 

kantelbare platform aanhangwagens, alle modellen zijn bijzonder duurzaam. 

Ideaal voor alle lichte en zware transporttaken bij het dagelijkse werk. Voordelen 

waarmee alle producten van Böckmann in vele landen uitblinken – en dat geldt 

niet alleen voor onze autotransporters.

In de “koningsdiscipline van de aanhangwagenconstructie”, bij paardentrailers, 

is Böckmann al sinds bijna 60 jaar succesvol – als marktleider in Duitsland en 

als één van de toonaangevende merken voor paardentrailers in Europa. Het 

know-how van de constructie van paardentrailers en de innovatieve werkwijze 

worden hierbij ook altijd toegepast op de productontwikkeling binnen het  

segment voor autoaanhangwagens. Op de voorgrond staat hierbij altijd een 

consequente klantgerichtheid. De op die manier uitgewerkte oplossingen zullen 

u bij het dagelijks gebruik helpen. Verheugt u zich op grootste functionaliteit, 

een overtuigend rijgedrag, de hoogste veiligheid en een uitstekende prijs- 

prestatieverhouding. En ook qua ontwerp blijven er geen wensen onvervuld. 

Maar dat kunt u het beste zelf komen bekijken: Eerst op de volgende blad - 

zijden – en dan bij uw plaatselijke Böckmann dealer. Hij geeft u graag advies – 

vriendelijk en deskundig!

Böckmann: Aanhangwagens 
voor professionals.

Het programma van  

Böckmann autotransporters 

in één oogopslag.
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Innovatie uit traditie: In Lastrup in Nedersaksen produceren 
meer dan 300 medewerkers al vanaf het begin met vakmanschap  
en modernste productietechniek in professionele kwaliteit  
“made in Lastrup” – sinds 1956.
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Behalve wanneer 
men beter kijkt!

Let gerust op de details.  
Vergelijken is beslist de moeite waard!

DuurzamerComfortabeler VeiligerHandiger

Sluitingen
Goed bereikbare klemsluitingen 
borgen de laadvloer en op rollen 
gelagerde rails

Autom. steunwiel 
Grote belastbaarheid bij het 
rangeren; loopwiel klapt bij het 
omhoogdraaien automatisch in
(Standaard bij AT, AH en UT-ST)

Bordwanden
Opklapbare en uithangbare 
achterklep en voorwand voor 
transportgoederen die zeer veel 
ruimte innemen

Laadvloer
Lengte laadvloer 4300 mm –  
ook geschikt voor voertuigen met 
een langere wielbasis

 Hijsbok &  
opspanmechanisme

De massieve hijsbok met  
kabelopspanmech. en 3-voudig 
verstelbare keerrol
(in serie bij AT en AH)

Railsmagazijnen
Inschuifmogelijkheden voor  
oprijrails standaard in de lampen-
dragers voorgemonteerd
(Oprijplaten als toebehoren verkrijgbaar)

Bovenbrug
Vuurverzinkte, massieve bovenbrug 
met hijsbok en gelaste looprails 
zorgt voor grote belastbaarheid

 V-dissel & koppeling
Optimale rijstabiliteit door stevige, 
geschroefde V-dissel (eenvoudig  
te vervangen) en massieve  
gegoten koppeling

Langsliggers & V-dissel
Grote belastbaarheid door vijf  
massiebe langsliggers en 1500 mm 
dissellengte – onderdelen  
een voudig te vervangen

Banden
Banden voor verlaagde vloer  
voor rustige draaibeweging en 
optimale rijeigenschappen

Hijssysteem
Hydraulisch veiligheidshijssysteem 
met tijdbesparend snellaadsysteem
(in serie bij AT en AH)
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Banden
Banden met veel bodemvrijheid 
voor ongunstig terrein; ideaal 
rijgedrag
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Kan veel incasseren: Het massieve langsligger chassis met de gesloten 
zeefdruk vloerplaat en de speciale banden maakt van de TBH-autotransporter  
een ideale begeleider – ook bij zware transporttaken. Het standaard gemonteerde 
mechanische kabelopspanmech. en de galerie rondom zorgen voor het handige  
laden en lossen en maken het vastsjorren van de lading eenvoudig.

De TPV-modellen – exclusief 
bij uw Böckmann distributeur!
Een rekensom die voor u in ieder geval de moeite waard is: 
Onverschillig of het gaat om een universele transporter, een 
motorfiets trailer of een autotransporter, de voordelige en  
robuuste TPV-modellen overtuigen met hun krachtige con-
structie en het stevige frame met langsliggeronderstel.  

De gegalvaniseerde V-trekdissel zorgt bij het dagelijkse  
gebruik voor meer rijcomfort - ook bij zware lading.  
En met het handige toebehoren kunt u uw TPV-model  
geheel naar eigen wens uitvoeren. Uw Böckmann  
distributeur geeft u graag advies!

Veilig transporteren: 
De galerie rondom maakt het mogelijk 
om de auto’s of andere landing veilig  
vast te sjorren.

Alles onder controle: 
Met het standaard gemonteerde  
kabelopspanmech. met hijsbok,  
voor veilig laden en lossen. 

[8]

Overzicht van modelvarianten

Autotransporter, plateauwagen 

Model L x B x H (mm)  totaalgewicht (kg)

TBH 26-A 4070 x 2040 x 95 2600

Verdere technische gegevens en de nauwkeurige mode-
laanduidingen staan vermeld op pagina 16. Uw Böckmann 
partner geeft u graag advies – vriendelijk en deskundig!

Foto:  
TBH 26-A: 
(Afmetingen: 4070 x 2040 x 95mm)

[7]

[7]

[3]

[1]

[4]

[4]

[5]

[5]

[8]

[8]

[1]

[2]

[2]

Basisuitvoering 
van de TBH 26-A

•  4 massieve langsliggers
•  Gegalvaniseerde V-trekdissel met  

langsligger chassis [1]

•  Onderhoudsvrije, schokbrekende 
rubber veeras[2]

•  Gesloten zeefdruk-vloerplaat[3]

• Autom. steunwiel [4]

•  Speciale banden [5]

•  Inschuifbare oprijrails [6]

• Kabelopspanmech. [7]

• Galerie rondom [8]

TPV-autotransporter, plateauwagen (TBH)
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Universele transporter MU-P2: 
Voor de meest gevarieerde taken heeft de  
universele transporter TPV een stevige stalen 
opbouw en een stabiele frameconstructie  
met langsliggerchassis.

Motorfiets trailer MU 2: 
De speciale standrails voor motorfietsen (staal) 

met massieve steunbeugels garanderen het veilige 
transport van maximaal twee motorfietsen.

Universele transporter MU-P4  
met pakket M: 
Met het extra pakket „M“ [13] (toebehoren)  
ontvangt u oprij- en standplaten incl. steunbeugels 
en bevestigingsmateriaal.  
Op die manier wordt de universele transporter TPV 
de ideale oplossing voor uw motorfietsen en rijwie-
len. Het extra autom. steunwiel (toebehoren) maakt 
het snelle en handige omhoogdraaien mogelijk.

Universele transporter MU-P4
met pakket Q: 
Speciaal voor het transport van voertuigen op  
4 wielen (bijv. quad of zitgrasmaaier ontvangt u  
voor de universele transporter TPV met extra  
pakket „Q“ [14] twee aluminium tranenplaat  
oprijrails en bevestigingsmateriaal.

Bevestiging 
van de oprijrails op de 
zeefdruk-vloerplaat.

Overzicht van modelvarianten

Motorfiets trailer, dieplader 

Model  L x B x H (mm)  totaalgewicht (kg)

MU 2 onger. 2050 x 1150 x – 750
MB 2 ger. 2050 x 1150 x – 1000

Universele transporter, dieplader 

Model  L x B x H (mm)  totaalgewicht (kg)

MU-P2 onger. 2020 x 1075 x 100 750
MU-P3 onger. 2435 x 1235 x 95 750
MU-P4 onger. 2435 x 1435 x 95 750
MB-P4 ger. 2435 x 1435 x 95 1300

Verdere technische gegevens staan vermeld op pagina 16.  
Uw Böckmann partner geeft u graag advies – vriendelijk  
en deskundig!

Basisuitvoering van de 
universele transporter en 
motorfiets trailer, dieplader

•  Gegalvaniseerde V-trekdissel met  
langsligger chassis [9]

•  3 langsliggers (ongeremde uitvoering)
•  4 langsliggers (geremde uitvoering)
•  Spatbord plaatstaal (geremd) [10]

•  Volbadverzinkt
•  Stevige frameconstructie
•  1,2 mm dikke boordwanden van staalplaat 

met aluminium-zink coating [11]

•  Steunwiel standaard [12]

Toebehoren

•  Pakket M (1 oprij-, 2 standplaten incl.  
steunbeugel en bevestigingsmiddelen) [13]

•  Pakket Q (2 aluminium tranenplaat oprijrails, 
bevestigingsmiddelen) [14]

•  Bakelement

[3]

[6]

[9]

[9]

[13]

[14]

[12]

[12]

[10]

[10]

[11]

TPV universele transporter en motorfiets trailer, dieplader (MU- en MB-serie)
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Het multitalent voor 
professionals.
De universele transporter van de UT-ST-serie in diepladeruitvoe-
ring is het ideale voertuig voor dagelijks professioneel gebruik. 
De massieve verwerking en de gevarieerde toepassingsmoge-
lijkheden maken hem heel bijzonder: Hij is bij uitstek geschikt 
voor de meest uiteenlopende toepassingen als autotransporter 
- ook voor voertuigen met 3 wielen - en voor het transport van 
zwaar bouwmatereel. Hiervoor staan er twee basismodellen ter 
beschikking: Met 2,7t en 3,5t totaalgewicht. En als er geen  
voertuig getransporteerd hoeft te worden, is deze modellenserie 
ook uitstekend geschikt voor het transport van eenvoudige  
of grote goederen. Kijk zelf. Het beste bij uw dichtstbijzijnde 
Böckmann distributiepartner.

Standaard comfort:  
De massieve V-dissel met een vrijdragende 
dissellengte van 1500 mm zorgt voor meer 
rijcomfort (hoe langer de dissel, hoe rustiger 
het rijgedrag). Bovendien is de framecon-
structie stevig vastgeschroefd en kan  
desgewenst snel en voordelig worden ver-
vangen. En nog meer standaarduitvoering: 
Het autom. steunwiel voor het snelle en 
handige omhoogdraaien.

Ontspannen arriveren:  
De nieuwe klemsluitingen borgen de  

oprijrails optimaal. En dat zonder  
klepperen, voor een rustige rit die  

de zenuwen ontziet.

Klep dicht: 
Alle UT-ST-modellen zijn standaard 

met een opklapbare en uithangbare 
achterklep en voorwand uitgevoerd, 

voor transportgoederen die zeer veel 
ruimte innemenen als terugrol-  

en startbeveiliging.

De clou: 
 De railmagazijnen met inschuifelementen 

in delampendrager en geïntegreerde  
geleiding zijn al standaard voorgemon-

teerd. Hetachteraf monteren van oprijrails 
isop die manier op ieder tijdstip mogelijk. 

Wij zorgen voor 
eenvoudig koppelen:  
De gegoten koppeling kan heel eenvoudig 
bediend worden en het massieve materiaal 
zorgt voor een uitstekende stabiliteit 
en stevigheid.

[10]

[12]

[7]

[14]

[1]
[9]

[9]

[8]

[5]
[11]

[14]

[11]

[4]

[7]

[1]

[5]

[2] [13]

[5]

[3]

[12]

[9]

[7]

[2]

[5]

Foto:  
Universele transporter, dieplader  
(Afmetingen: 4030 x 1900 x 150 mm) 

1 2 3 4 5

Voor de moeilijkste  
toepassingen:  

De stevige constructie van een  
torsiestijf, gelast en vuurverzinkt 

basisframe en een grote stalen profiel-
brug met vijf langsliggers voldoet aan 

de hoogste professionele eisen. De rail-
magazijnen met inschuifelementen in de 

lampendrager en geïntegreerde geleiding 
zijn al standaard voorgemonteerd. Een ver-

der pluspunt: De massieve V-dissel met een 
vrijdragende dissellengte van 1500 mm zorgt 

voor meer rijcomfort (hoe langer de dissel, 
hoe rustiger het rijgedrag).

[8]

Goed op weg:  
Met de grote banden voor  
optimale rijeigenschappen.

Universele transporter, dieplader (UT-ST-serie)
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Bij een gebruikelijke reling beweegt 
de sjorriem vaak langs de reling. –  
De transportgoederen kunnen  
gaan glijden!

Voor iedere toepassing:  
De in de zijborden geïntegreerde  
sjorgalerie maakt het nauwkeurige  
beveiligen van de voertuigen of  
van andere lading mogelijk, voor  
veilig transport. 

Toebehoren

•  Massieve, onderschuifbare stalen oprijrails 
[13], verschuifbaar voor de aanpassing op 
verschillende spoorbreedtes met  
2000 of 2400 kg draagkracht* per paar;  
met geluidloze klemsluitingen [14]  
voor de borging van de oprijrails

• Stevige motorfiets oprijplaat 
 aan zijbord binnen bevestigd 
• Motorfiets standplaat op 
 de vloer van de aanhangwagen bevestigd
• Fiets standplaat met beugels
• Stevig, mechanisch kabelopspanmech. met  
 hijsbok, voor eenvoudig en veilig laden en  
 lossen [15]

•  Massieve schuifsteunen voor een veilige 
stand bij het laden [16]

• Zwenk- en uitschuifbare kabelsteunen [17]

•  Verzonken sjorogen voor het veilige  
vastsjorren van de lading (maximale  
trekkracht van 400 kg) [18]

• Wielschokbrekers voor rustig rijgedrag
•  Aluminium tranenplaat of gegalvaniseerd  

staal op de zeefdruk-vloerplaat gemonteerd 
 
De gehele toebehorencatalogus staat in  
onze prijslijst. Uw Böckmann distributeur  
geeft u graag advies!

Alles onder controle:  
Met het stevige, mechanische 

kabelopspanmech. met hijsbok 
(toebehoren), voor eenvoudig en 

veilig laden en lossen. 

Veiligheid van Böckmann:  
Aanvullend bij de sjorgalerie zijn verzon-

ken sjorogen (toebehoren) verkrijgbaar 
voor het eenvoudige beveiligen van de 

lading (maximale trekkracht van 400 kg).

Leg uw transport op de platen:  
Met de stevige originele stalen oprijrails van Böckmann 
(toebehoren). Ze kunnen zonder problemen verschoven 

worden en passen zich op die manier  
ideaal aan op iedere spoorbreedte.  
Verdere platen staan vermeld op de lijst 
van toebehoren. Kijk gewoon naar rechts.

[16]

[15]

[4]

[5]

[6]

[4]

[18]

Dubbelop is beter:  
Beslis voor uittrekbare schuif-

steunen [16] of voor zwenk- en 
uitdraaibare kabelsteunen [17].

[17] [17]

*  Vermelde draagkrachten gelden uitsluitend voor oprijrails. Houd bij het laden altijd rekening met het toegestane totale 
gewicht en de lading van de aanhangwagen. – Wij adviseren om de oprijrails samen met de steunen te gebruiken.

[13]

[10]

[12]

Veel plaats. Veel mogelijkheden.  
Veel plezier:  
Met een lengte van 4030 mm en een doorgangsbreedte 
van 1900 mm biedt de universele transporter van Böck-
mann afgezien van veel plaats ook nog talloze toepassings-
mogelijkheden. Bouwmachines, grote en zware transport-
goederen of zelfs voertuigen met 3 wielen kunnen met de 
UT-ST-modellen comfortabel getransporteerd worden. 

[11]
[5]

[6]

[5]

[1]

[7]

[4]

[8]

[9]

4030 mm

1900 mm

Basisuitvoering van de univer-
sele transporters, diepladers

•  Torsiestijf, gelast en  vuurverzinkt basisframe 
met massieve staalprofielbrug [1]  
en geïntegreerde plaatmagazijnen [2] 

•  5 langsliggers voor optimale stabiliteit  
en veel lading [3]

•  Handige diepladeruitvoering, de laadvloer  
ligt tussen de wielen, voor een kleine  
oprijhoek en optimale rijeigenschappen

•  Stevige, gegalvaniseerde zijborden  
(150 mm  hoog) met geïntegreerde galerie, 
voor het nauwkeurige vastsjorren  
van de lading [4]

•  Achterklep en voorwand klapbaar  
en uitneembaar, voor grote en zware  
transportgoederen en als terugrol- en  
startbeveiliging [5]

•  Stevige, slipwerende zeefdruk-vloerplaat,  
meervoudig gelijmd, waterbestendig [6]

•  Massieve, gekeurde en geschreofde V-dissel 
die voordelig en snel te vervangen is, met  
een  vrijdragende dissellengte van 1500 mm 
voor meer rijcomfort [7]

•  Autom. steunwiel voor het snelle en  
eenvoudige omhoogdraaien [8]

•  Massieve gegoten koppeling voor  
uitstekende stabiliteit en stevigheid [9]

• Onderhoudsvrije rubberveerassen met  
 onafhankelijke wielophanging [10]

•  Grote veiligheidsverlichting met geïnte - 
greerde mistachterlamp – de stevige  
dwarsligger zorgt voor optimale  
verlichtingsbescherming

•  Slagvaste, recycelbare kunststof  
spatschermen [11]

• Grote banden [12]
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Til niet te zwaar: De massieve en kantelbare dwarsliggerconstructie is niet alleen geschikt voor de grootste  
lasten, maar de fijnheid ligt in het onderhoudsvrije hydraulische veilige hijssysteem [5]. Want: Voor het neerlaten  
van de laadvloer naar de rijstand hoeft de laadvloer niet als bij gebruikelijke autotransporters omslachtig opgepompt  
te worden, maar wordt er slechts een veiligheidsklep geopend. De laadvloer zakt binnen seconden omlaag 
(snellaadsysteem). Dat werkt echter alleen als het zwaartepunt van het voertuig in het voorste gedeelte 
ligt (dat is het geval als de motor in rijrichting wijst). Om goede redenen: Zo wordt verkeerd 
laden van meet af aan uitgesloten en slingergedrag tijdens de rit voorkomen.

Beter qua lengte.
Echt iets voor vaklui: Het succesvolle autotransporterprogram-
ma is verder ontwikkeld en beter. Want: Met een lengte van de 
laadvloer van 4300 mm kunnen er nu ook comfortabel en veilig 
voertuigen met een lange wielbasis getransporteerd worden. En 
bovendien nog bijzonder snel: Met het originele snellaadsysteem 
van Böckmann. Samen met het uitstekende hydraulische veilig-

heids-hijssysteem en een zeer kleine oprijhoek van slechts  
10 graden heeft u een echte professionele oplossing bij de hand, 
waar u dagelijks van kunt profiteren. En dat voor een ongeëven-
aarde prijs-prestatieverhouding. Een autotransporter die ook 
in de toekomst voor maatstaven zal zorgen!

Alles onder controle: 
Met het reeds standaard geïnstalleerde stevige 
kabelopspanmech. (mechanisch) met hijsbok 
en keerrol (3-voudig over de hele breedte van 
de lading verstelbaar), voor comfortabel en 
veilig laden en lossen. 

Veilig onderweg: 
Met vier sjorbeugels voor de transportbevei-
liging van de lading. Alle sjorbeugels kunnen 
met veren in de laadvloer opgeborgen worden 
om kleppergeluiden te voorkomen. De massie-
ve rubber balk dient als wielkeg.

Goed laden. Goed rijden: 
door de toepassing van de standaard  
banden voor verlaagde vloer hebben de 
AH-modellen een laag zwaartepuntvoor rustig 
rijgedrag en optimale rijeigenschappen.

Ontspannen arriveren: 
De nieuwe klemsluitingen borgen de oprijrails 

optimaal. – En dat zonder kleppergeluiden, 
voor een geluidloze en vooral ontspannen rit.

Soepel.  
Massief. Glijvast:  

De stevige oprijrails zijnop rollen gelagerd  
en van gegalvaniseerde geperforeerde  

stalen platenvoor eenvoudig, snel  
enveilig laden en lossen.

Tot in de details doordacht: 
De markeringslichten zitten inflexibel rubber, 

zodat erzonder schade gerangeerd kan  
worden. En nogeen voordeel: Bij het laden in 

het donker blijft het voertuig altijd zichtbaar.

[19]

[11]

[9]

[7]

[12] [7]

[7]

[3]
[8]

[16]

[12]

[14]

[6]

[15]

[5]

[1]

[4]
[2]

[10]

[20]

[3]

[17]
[18]

[13]

[11]

[8]

[19]

Autotransporters, plateauwagens (AH-serie)
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Foto:  
Autotransporters, plateauwagens 
(Afmetingen: 4300 x 2080mm)

Door en door massief:  
Met de gesloten laadvloer tussen 

de houten looprails met 
aluminium tranenplaat bekleed, 

voor extreme puntbelastingen en 
een glijvaste stand van voertuigen 

met eenkleine spoorbreedte.

Is dicht:  
De met een zeefdruk-vloerplaat 

tussen de looprails gesloten 
laadvloer is bij uitstekgeschikt voor 

het transport van verongelukte 
auto’s die onder andere  

vloeistof verliezen.

Voor meer veiligheid: 
 De massieve veiligheidsbokken 

(toebehoren) kunnen individueel op 
het voertuig aangepast worden 

en snel en eenvoudig aan de laad-
vloer gemonteerd worden, voor 

een optimale terugrolbeveiliging.

Het gaat om de lengte. En om de breedte. –  
En uiteraard om de hoek: De nieuwe autotransporter van  
de AH-serie zal u alleen al met drie punten overtuigen. Ten eerste 
vanwege de langere laadvloer van 4300 mm die het transport van 
voertuigen met een lange wielbasis mogelijk maakt. Ten tweede 
vanwege de breedte van 2080 mm die een comfortabele rit ook  
op smalle wegen toelaat. En ten derde vanwege de ideale oprijhoek 
van slechts 10 graden die het laden van voertuigen met weinig  
bodemvrijheid zonder schade toelaat. 

Standaard comfort:  
De massieve en optimaal gedimensio-
neerde V-dissel voor meer rijcomfort 
(hoe langer de dissel, hoe rustiger  
het rijgedrag). Bovendien is de 
frameconstructie stevig vastgeschroefd 
en kan desgewenst snel en voordelig 
worden vervangen. En nog meer  
standaarduitvoering: Het autom.  
steunwiel – voor het snelle en  
comfortabele omhoogdraaien.

Toebehoren

• Massieve veiligheidsbokken voor een  
 optimale terugrolbeveiliging [21]

•  Laadvloer tussen de looprails met een  
stevige antislip zeefdruk-vloerplaat,  
meervoudig gelijmd, watervast  [22]

•  Laadvloer tussen de looprails gesloten,  
met een met aluminium tranenplaat  
beklede zeefdruk-vloerplaat [23] –  
ideaal voor grote belastingen 

•   Laadvloer tussen de looprails met een zeef-
druk-vloerplaat gesloten en compleet (incl. 
looprails) met aluminium tranenplaat  
bekleed – ideaal voor grote puntbelastingen

• Wielschokbrekers voor rustig rijgedrag

• Reservewiel met massieve houder

•  Qua hoogte verstelbare dissel voor  
vrachtwagen trekkers

De gehele toebehorencatalogus staat in  
onze prijslijst. Uw Böckmann distributeur  
geeft u graag advies!

4300mm

2080mm

[21][14]

[8]

[12]

[14]
[6]

[1]

[5]

[15]

[20]

[10]

[2]

[4]

[4]

[12]

[18][14]

[9]

[6]
[8]

[15]

[20]

[22]

[23]

Basisuitvoering van de auto- 
transporters, plateauwagens

•  Torsiestijf, gelast en vuurverzinkt basisframe 
[1] met een hydraulisch kantelbare, speciale  
zelfdragende profielbrug [2]

• Zeer kleine oprijhoek van slechts  
 10 graden [3]

•  Massieve dwarsliggerconstructie die de 
grootste belastingen weerstaat [4]

•  Hydraulisch, onderhoudsvrij veiligheids- 
hijssysteem [5], voor veilig laden en lossen 
en tijdbesparend snellaadsysteem 

•  Stevige veiligheidssluitingen voor het  
vastzetten van de laadvloer [6]

• Uittrekbare, massieve, op soepele rollen  
 gelagerde stalen oprijrails [7] 
 met geluidloze klemsluitingen [8] 
 voor de borging
•  Geperforeerde, glijvaste en massieve  

looprails [9] en twee massieve rubber  
balken als wielkeggen [10]

• Vier in de laadvloer geïntegreerde, massieve  
 sjorbeugels zonder kleppergeluiden voor het  
 veilige vastsjorren van de lading [11]

•  Laag zwaartepunt dankzij banden  
voor verlaagde vloer voor rustig rijgedrag  
en optimale rijeigenschappen [12]

•  Stevig, mechanisch kabelopspanmech.  
met hijsbok en keerrol (3-voudig verstelbaar, 
900 kg) voor eenvoudig en veilig laden  
en lossen [13]

•  Massieve, gekeurde en geschroefde V-dissel 
die voordelig en snel vervangbaar is en voor  
optimaal rijcomfort zorgt [14]

•  Autom. steunwiel voor het snelle en  
eenvoudige omhoogdraaien [15]

• Onderhoudsvrije rubberveerassen 
   met onafhankelijke wielophanging [16]

•  Grote veiligheidsverlichting met geinter-
greerde mistachterlamp [17] – de stevige  
dwarsligger [18] met flexibele markerings-
lichten [19] zorgt voor optimale veiligheid  

•  Massieve gegoten koppeling voor  
uitstekende stabiliteit en stevigheid [20]
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Tot in de details doordacht:  
Met de verstevigde verlichtingskasten  
en de in flexibel rubber aangebrachte  
markeringslichten is er voor optimale  
bescherming door licht gezorgd. En nog 
een voordeel: Bij het laden in het donker 
blijft het voertuig altijd zichtbaar.

Glijvast en sterk:  
De stevige en gegalvaniseerde 
looprails munten vooral uit door  
de perforatie die het glijrisico 
bij het laden verlaagt.

Ontspannen arriveren: 
De klemsluitingen borgen de 
zelfdragende frameconstructie optimaal. –  
En dat zonder kleppergeluiden, voor een  
geluidloze en vooral ontspannen rit.

... en vooraan aan twee vaste sjorogen 
(aan de wielkeg gemonteerd).

Optimaal houvast:  
Sjor de auto achter met geschikte  

sjorriemen aan tweeringen (achter de  
massief gekante verlichtingskasten) vast 

De klassieke.
Duizenden malen beproefd: De legendarische en compacte 
autotransporter van de AT-serie staaft bij het dagelijks gebruik 
telkens weer dat hij de juiste autotransporter voor professionals 
is. Vanwege de stevige constructie, de unieke, zelfdragende en 
gegalvaniseerde speciale profielbouwwijze met veiligheidshijs-

systeem voor het snelle en eenvoudige laden en een ongeëven-
aarde prijs-prestatieverhouding, zal u ook in de toekomst veel 
plezier aan deze autotransporter beleven. Vergelijk hem toch 
eenvoudig zelf! Het beste bij uw Böckmann distributeur in de 
buurt. Hij verheugt zich op u!

Til niet te zwaar: De massieve en kantelbare dwarsliggerconstructie is niet alleen geschikt voor de grootste lasten, 
maar de fijnheid ligt in het onderhoudsvrije hydraulische veilige hijssysteem [5]. Want: Voor het neerlaten van de laad-
vloer naar de rijstand hoeft de laadvloer niet als bij gebruikelijke autotransporters omslachtig opgepompt te worden,  
maar wordt er slechts een veiligheidsklep geopend. De laadvloer zakt binnen seconden omlaag (snellaadsysteem).  
Dat werkt echter alleen als het zwaartepunt van het voertuig in het voorste gedeelte ligt (dat is het geval als de motor 
in rijrichting wijst). Om goede redenen: Zo wordt verkeerd laden van meet af aan uitgesloten en slingergedrag 
tijdens de rit voorkomen.

[5]
[13]

[18]
[7]

[15]

[3]

[6]

[16]

[17]

[14]

[9] [2]

[1]

[10]

[7]

[8]

[17] [11]

[8]

[4]

[15]

[16]

[17]

[9]

Autotransporters, diepladers (AT-serie)
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Is dicht:  
De met een zeefdruk-vloerplaat 

tussen de looprails gesloten 
laadvloer is bij uitstek geschikt 

voor het transport van  
verongelukte auto’s die onder  

andere vloeistof verliezen.

Alles onder controle:  
Met het stevige, mechanische 

kabelopspanmech. (toebehoren), 
voor eenvoudig en veilig laden 

en lossen. De hijsbok met keerrol 
(3-voudig over de gehele laad-

breedte verstelbaar) is standaard 
geïnstalleerd.

Voor meer veiligheid: 
 De massieve veiligheidsbokken 

(toebehoren) kunnen individueel op 
het voertuig aangepast worden 

en snel en eenvoudig aan de laad-
vloer gemonteerd worden, voor 

een optimale terugrolbeveiliging.

Tijd is geld: De autotransporter van de AT-serie overtuigt vooral door het snellaadsysteem.  
Laadvloer kantelen, auto laden, laadvloer neerlaten. Vastsjorren. Klaar! Met een lengte van 4000 mm  
en een doorgangsbreedte van 1940 mm hebben ook grotere voertuigen voldoende plaats. Een verder  
pluspunt: De laadvloer ligt tussen de wielen, daardoor heeft het AT-model niet alleen een kleinere oprijhoek 
van 13,5 graden, maar ook een laag zwaartepunt, voor optimaal rijgedrag en grote veiligheid bij het rijden.

Standaard comfort:  
De massieve en optimaal gedimensio-
neerde V-dissel voor meer rijcomfort 
(hoe langer de dissel, hoe rustiger het 
rijgedrag). Bovendien is de framecon-
structie stevig vastgeschroefd en kan 
desgewenst snel en voordelig worden 
vervangen. En nog meer standaarduit-
voering: Het autom. steunwiel –  
voor het snelle en comfortabele  
omhoogdraaien.

[7]

[6]

[18]

[13] [9]
[8]

[15]

[4]

[3]

[14]
[16]

[17]

[19][6]

[13] [20]

[21]

1940 mm

4000 mm

[12]

[18]

[6]
[7]

[5]

[1]

[2]

[3]

[14]

Foto: Autotransporters,  
diepladers (Afmetingen:  
4000 x 1940 mm), kabel-
opspanmech. met keerrol 
(toebehoren)

Basisuitvoering van de  
autotransporters, diepladers

•  Torsiestijf, gelast en vuurverzinkt basisframe 
[1] met een hydraulisch kantelbare, speciale  
zelfdragende profielbrug [2]

•  Handige diepladeruitvoering, de laad-vloerligt 
tussen de banden [3], voor een kleine  
oprijhoek en optimale rijeigenschappen

• Massieve dwarsliggerconstructie die  
 de grootste belastingen weerstaat [4]

•  Hydraulisch, onderhoudsvrij veiligheids- 
hijssysteem [5], voor veilig laden en lossen 
en tijdbesparend snellaadsysteem 

•  Massieve, gekeurde en geschroefde V-dissel 
die voordelig en snel vervangbaar is en voor 
optimaal rijcomfort zorgt [6]

•  Stevige geluidloze veiligheidssluitingen voor 
het vastzetten van de laadvloer  [7]

•  Geperforeerde, glijvate en massieve looprails 
[8]

•  Sjormogelijkheden aan de uitsparingen van 
het massief gekante zijschot [9], in de ge-
perforeerde looprails, aan twee ringen [10] 
en aan twee vaste sjorogen [11]

• Stabiele hijsbok [12]

•  Autom. steunwiel voor het snelle en  
eenvoudige omhoogdraaien [13]

•  Slagvaste, recycelbare kunststof  
spatschermen [14]

• Onderhoudsvrije rubberveerassen met  
 onafhankelijke wielophanging [15]

•  Extra verstevige verlichtingskasten [16]  
met flexibele markeringslichten [17],  
voor optimale veiligheid

•  Massieve gegoten koppeling voor  
uitstekende stabiliteit en stevigheid [18]

Toebehoren

•  Massieve veiligheidsbokken voor een  
optimale terugrolbeveiliging [19]

• Stevig, mechanisch kabelopspanmech. met  
 keerrol (3-voudig verstelbaar, 900 kg) voor  
 eenvoudig en veilig laden en lossen [20]

•  Laadvloer tussen de looprails met een  
stevige antislip zeefdruk-vloerplaat,  
meervoudig gelijmd, watervast  [21]

•  Laadvloer tussen de looprails gesloten,  
met een met aluminium tranenplaat beklede 
zeefdruk-vloerplaat [23] – ideaal voor grote 
belastingen 

•   Laadvloer tussen de looprails met een  
zeefdruk-vloerplaat gesloten en compleet  
(incl. looprails) met aluminium tranenplaat  
bekleed – ideaal voor grote puntbelastingen

• Wielschokbrekers voor rustig rijgedrag

• Reservewiel met massieve houder

De gehele toebehorencatalogus staat in  
onze prijslijst. Uw Böckmann distributeur  
geeft u graag advies!
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Erg veelzijdig.
Prachtige vooruitzichten: Of u nu een quad, een Smart, een zitgrasmaaier of een motor wilt 
vervoeren. Met de transporter voor kleine voertuigen van de UT-AL-serie slaat u in ieder 
geval een geweldig figuur. Dankzij de aluminium-geanodiseerde opbouw met hoogwaardige 
V2A RVS schroefverbinding en de massieve langsliggerconstructie (behalve UT-AL 2515/75) 
in originele professionele Böckmann kwaliteit. En met het uitgebreide optieprogramma kunt  
u uw “Böckmann” geheel naar eigen wens uitvoeren.

Veilig onderweg:  
Met vier ringen voor de trans-
portbeveiliging van de lading.

Houden zich  
aan hun belofte:  
De al standaard 
gemonteerde, massieve 
schuifsteunen voor een 
optimale stand bij het 
laden en lossen. 

[6]

[8]

[15]

Foto:  
Stalen oprijrailsen kabelop-

spanmech. (toebehoren)

Klep dicht: 
Alle UT-AL-modellen zijn standaard met  

een opklapbare enuithangbare achterklep en 
voorwand uitgevoerd – optimaal voor transport-

goederen die veel ruimte in beslag nemen.

Standaard comfort:  
De massieve en optimaal 

gedimensioneerde V-dissel 
met steunwiel voor meer  

rijcomfort (hoe langer de dissel, 
hoe rustiger het rijgedrag). Het  

kabelopspanmech. is  
optioneel verkrijgbaar.

[9]

[16]

[10]

[14]

[17]

[6]

[15]

[11]

[2]

[1]

[7]

[8]

[5]

[5]

[6]

Wij maken u mobiel:  
Samen met de standaard gemonteerde, massieve schuifsteunen en de 
optioneel verkrijgbare, onderschuifbare stalen oprijrails (rood gemarkeerd) 
kunt u snel en eenvoudig kleine voertuigen van A naar B brengen. 

[4]
[1]

[13]

[10]

[15]

[11][12]

[10]

[2]

[15]

Goed op weg:  
Met de grote banden voor  
optimale rijeigenschappen.

Transporters voor kleine voertuigen, diepladers (UT-AL-serie)
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Leg uw transport 
op de platen:

De massieve, onderschuifbare  
stalen oprijrails (toebehoren)  

incl. railmagazijnen kunnen op  
verschillende spoorbreedtes  

aangepast worden 
(vanaf UT-AL 2515/135).

Veiligheid van 
Böckmann:  

Extra verzonken sjorogen 
(toebehoren) borgen de  

lading (maximale trekkracht 
van 400 kg).

Alles onder controle:  
Met de stevige, mechanische  

kabelopspanmech. met hijsbok 
(toebehoren), voor eenvoudig  

en veilig laden en lossen. 

*  Vermelde draagkracht geldt uitsluitend voor oprijrails. Houd bij het laden altijd rekening met het toegestane totale  
gewicht en de lading van de aanhangwagen. – Wij adviseren om de oprijrails samen met de steunen te gebruiken.

[9]

[16]

[8]

[18]

[17]

Foto: Transporters voor kleine voertuigen,  
diepladers, stalen oprijrails (toebehoren)

[6]

[17][4]

[1]

[11]

Goed rijden:  
Alle transporters voor kleine voertuigen 
van de UT-AL-serie (behalve UT-AL 
2515/75) zijn standaard met twee  
massieve langsliggers uitgevoerd. –  
Voor optimale stabiliteit en  
rijeigenschappen.

[3]

[19]

Basisuitvoering van de  
transporters voor kleine 
voertuigen, diepladers

• Stevige, dubbelwandige en geanodiseerde 
 aluminium zijborden (150mm hoog) met  
 geintegreerd aluminium frame [1]

• Hoogwaardige RVS V2A-schroefverbinding 
 aan de opbouw [2]

•  Handige diepladeruitvoering, de 
laadvloer ligt tussen de wielen, 
voor een kleine oprijhoek en 
optimale rijeigenschappen 

•  2 massieve langsliggers (vanaf UT-AL 
2515/75) voor optimale stabiliteit [3]

•  Achterklep [4] en voorwand [5] klapbaar 
en uitneembaar, voor grote en zware  
transportgoederen en als terugrol- en  
startbeveiliging 

•  Massieve schuifsteunen voor een veilige 
stand bij het laden [6]

• Stevige, slipwerende zeefdruk-vloerplaat,  
 meervoudig gelijmd, waterbestendig [7]

• 4 vaste ringen voor het optimale 
 vastsjorren van de lading [8]

•  Massieve, gekeurde en geschroefde  
V-dissel met steunwiel [9], die voordelig  
en snel vervangen kan worden (behalve  
UT-AL 2515/75)  

•  Slagvaste, recycelbare 
kunststof spatschermen[10]

• Onderhoudsvrije rubberveerassen met  
 onafhankelijke wielophanging [11]

•  Grote veiligheidsverlichting met geïnte-
greerde mistachterlamp [12] – de stevige 
dwarsligger [13] zorgt voor optimale  
verlichtingsbescherming 

• Flexibele markeringslichten – optimale  
 verlichting in het donker [14]

• Grote banden [15]

•  4 handige stalen hoekrongen zorgen  
voor insteekmogelijkheden voor zeil  
en toog [16]

 
Toebehoren

•  Massieve, onderschuifbare stalen oprijrails  
(incl. railmagazijnen) [17], verschuifbaar 
voor de aanpassing op verschillende  
spoorbreedtes met 2000 kg draagkracht* 
per paar

• Stevige aluminium of stalen oprijrails 
 (in verschillende uitvoeringen) aan  
 het zijbord binnen bevestigd
• Stevige motorfiets oprijplaat 
 aan zijbord binnen bevestigd
• Motorfiets standplaat op 
 de vloer van de aanhangwagen bevestigd
• Fiets standplaat met beugels
•  Stevig, mechanisch kabelopspanmech.  

met hijsbok, voor eenvoudig en veilig  
laden en lossen [18]

•  Opzetkast op een zijbordhoogte  
van 350 mm

•  Zwenk- en uitschuifbare kabelsteunen  
(i.p.v. schuifsteunen)

•  Verzonken sjorogen voor het veilige  
vastsjorren van de lading (maximale  
trekkracht van 400 kg) [19]

• Wielschokbrekers voor rustig rijgedrag
•  Aluminium tranenplaat of gegalvaniseerd 

staal op de zeefdruk-vloerplaat gemonteerd 
voor extreme puntbelastingen

 
De gehele toebehorencatalogus 
staat in onze prijslijst. Uw Böckmann 
distributeur geeft u graag advies!
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14 Kantelbare aluminium bakwagens, diepladers (TL-ALK-serie)

Ideaal voor kleine voertuigen.
Met de kantelbare aluminium bakwagen van de TL-ALK-serie  
profiteert u maar liefst op vier manieren: Ten eerste van de lage 
oprijhoek dankzij de diepladerconstructie – ideaal voor materiaal 
met weinig bodemvrijheid. Ten tweede van de gevarieerde  
toepassingsmogelijkheden – voor het transport van zitgrasmaaiers  

tot aan kleinere machines. Ten derde van de beproefde profikwa-
liteit met de originele Böckmann galerie aan de voor- en zijwand 
(toebehoren) voor het nauwkeurige vastsjorren van de lading met 
uitstekende transportveiligheid. En ten vierde van het mooie  
uiterlijk dankzij de geanodiseerde aluminiumbouw.

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

Foto:  
Kantelbare aluminium bakwagen, 

model met één as, geremd, 
met galerie aan de voor- en  

zijwand (toebehoren)

Beschermend:  
De gasdruk schokbreker zorgt voor het eenvoudige optillen 
en het voorzichtige neerlaten van de laadvloer zonder dat 
de vingers ingekneld raken. 

Veilig laden:  
Met de grote massieve hoekhendelsluitingen is het  
snelle laden en lossen mogelijk. 

Veilig onderweg:  
De sjorogen zijn vast met de zeefdruk-vloerplaat verbonden 
en maken de optimale beveiliging van de lading mogelijk 
(maximale trekkracht van 100 kg).
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De smaak te pakken?  
Meer informatie over verdere machine-
transporters staat in de actuele catalogus 
van Böckmann. Bel voor het aanvragen 
hiervan het nummer: +49(0)4472/895-0

Overzicht van modelvarianten

L x B x H (mm)  totaalgewicht (kg)

2100 x 1300 x 350 750
2515 x 1300 x 350 750/1350
3015 x 1500 x 350 1350/1500

Verdere technische gegevens en de nauwkeurige mode-
laanduidingen staan vermeld op pagina 16. Uw Böckmann 
partner geeft u graag advies – vriendelijk en deskundig!

Glijvast en sterk: 
De stevige en gegalvaniseerde constructie van de oprijbrug (500 mm lang) –  
met een draagkracht van max. 300 kg – munt vooral uit door de perforatie die het glijrisico 
bij het laden van kleine voertuigen tot een minimum beperkt. Afbeelding met zijwandgalerie (toebehoren).

Tot in de details overtuigend:
Het geanodiseerde dubbele aluminium 

overgangsprofiel overtuigt door grote stabiliteit, 
duurzaamheid en een prachtig uiterlijk.

Basisuitvoering van de 
kantelbare aluminium  
bakwagens, diepladers

•  Ideale oprijhoek door een kleine laadhoogte
•  Eenvoudig optillen van de laadvloer bij het 

laden door een gasdruk schokbreker [2]

• Voorwand vast [3]

• Massieve, gegalvaniseerde oprijbrug van  
 geperforeerde staalplaat (500mm lang,  
 max. draagkracht 300 kg) [4]

• Grote, massieve hoekhendelsluitingen –  
 voor het snelle laden en lossen [5]

• Slagvaste, recycelbare  
 kunststof spatschermen [6] 

•  Massieve sjorogen [7]:  
4 stuks tot een inwendige lengte van 2515 mm, 
6 stuks vanaf een inwendige lengte van 
3015 mm (maximale trekkracht van 100 kg)

Toebehoren

•  Voor- en zijwandgalerie
• Vlak zeil
• Zeil en toog
•  Aluminium tranenplaat of gegalvaniseerd  

staal op de zeefdruk-vloerplaat gemonteerd
•  Wielschokbrekers voor rustig rijgedrag 

(geremde versie)
• Reservewiel met massieve houder
• Steunwiel
•  Verzonken sjorogen voor het veilige 

vastsjorren van de lading
•  Fietsrail op de vloer bevestigd
• Motorrail op de vloer bevestigd

Foto: MT-ST-serie
Bouwmachinetransporter met opklapbare,  
verschuifbare oprijrails, tandemmodellen,  
geremd

Eenvoudig oprijden
Massieve, gegalvaniseerde oprijbrug van geperforeerde 
staalplaat (500 mm lang, max. draagkracht 300 kg) 
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Model Inwendige afmetingen opbouw Totaal- 
gewicht
kg

Nuttige
last
kg

Langs-
ligger

Laad-
hoogte
mm

Kantel- 
hoekLengte 

mm
Breedte 
mm

Hoogte
mm

TBH-serie
Autotransporters,  
plateauwagens

TBH 26-A 4070 2040 95 2600 2000 4 – –

MU-/MB-serie
Motor trailer
Universele transporters, 
diepladers

MU 2 2050 1150 – 750 595 3 – –
MB 2 2020 1150 – 1000 794 4 – –

MU-P2 2020 1075 100 750 620 3 – –
MU-P3 2435 1235 95 750 592 3 – –
MU-P4 2435 1435 95 750 584 3 – –
MB-P4 2435 1435 95 1300 1014 4 – –

UT-ST-serie
Universele 
transporters, diepladers

UT-ST 4019/27 4030 1900 150 2700 2033 2 530 –
UT-ST 4019/35 4030 1900 150 3500 2755 2 555 –

AH-serie
Autotransporters,
plateauwagens

AH 4320/27 4300 2080 – 2700 1866 – 598 10°
AH 4320/30 4300 2080 – 3000 2123 – 598 10°
AH 4320/35 4300 2080 – 3500 2565 – 598 10°

AT-serie
Autotransporters,
Diepladers

AT 4019/27 4000 1940 – 2700 2080 – 480 14°

UT-AL-serie
Transporters voor 
kleine voertuigen,  
diepladers

UT-AL 2515/75 2515 1500 150 750 545 2 (dwarsliggers) 500 –
UT-AL 2515/135 2515 1500 150 1350 999 2 535 –
UT-AL 3018/135 3015 1850 150 1350 940 2 535 –
UT-AL 3018/15 3015 1850 150 1500 1090 2 545 –

TL-ALK-serie
Kantelbare aluminium
bakwagens,
diepladers

TL-ALK 2113/75 2100 1300 350 750 579 – 500 –
TL-ALK 2513/75 2515 1300 350 750 556 – 500 –
TL-ALK 2513/135 2515 1300 350 1350 1077 – 540 –
TL-ALK 3015/135 3015 1500 350 1350 1034 – 540 –
TL-ALK 3015/15 3015 1500 350 1500 1172 – 585 –

Uw Böckmann partner 
voor advies en service:

12
/1

6

Van professionals voor professionals: 
Autotransporters van Böckmann

Door het toevoegen van toebehoren wordt het lege gewicht groter (basisgewicht). De nuttige last wordt daardoor minder.

Constructie- en uitvoeringswijzigingen voorbehouden. Maten en gewicht zijn ongevere vermeldingen, wijzigingen door extra uitvoeringen mogelijk, afbeeldingen komen ten dele niet overeen  
met de basisuitvoering. De gehele toebehorencatalogus staat in onze prijslijst. Uw Böckmann distributeur geeft u graag advies! Ontdek nog meer transportoplossingen van Böckmann:

Böckmann Fahrzeugwerke GmbH    49688 Lastrup, Duitsland      

Telefoon +49(0)4472/895-0    Telefax +49(0)4472/895-550    info@boeckmann.com    www.boeckmann.com     

PaardentrailersHorse Trucks Plateauwagens KippersBakwagens KofferaanhangwagensMachinetransporters Veetrailers


