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

Diepladers
Aluminium en stalen opbouw

2

Alle diepladers
zien er hetzelfde uit.
Böckmann: Aanhangwagens
voor professionals.

Het programma van
Böckmann diepladers
in één oogopslag.

Van de originele sjorogen van Böckmann voor de optimale beveiliging van de
TPV-modellen
Aluminium en stalen diepladers
van de TL-EU- en TL-EB-serie:

lading, via de massieve hoekhendelsluitingen voor het veilige laden en lossen
Pagina

tot aan het optioneel verkrijgbare World-Class-chassis (WCFplus) voor
rijcomfort conform

4-5

auto-standaard.
Alle Böckmann
aanhangwagens

Modellen met één as
Aluminium en stalen diepladers
van de TL-serie:

hebben veel verPagina

schillende gedetail-

6–7

leerde oplossingen
en innovaties. En

Modellen met twee assen
Aluminium en stalen diepladers
van de TL-serie:

nog een ander
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8-9

punt maakt van uw
Böckmann dieplader een echte

modellen met één as of twee assen, alle modellen zijn bijzonder duurzaam.
Ideaal voor alle lichte en zware transporttaken bij het dagelijkse werk.
Pagina
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Aluminium en stalen diepladers
van de TL-AS-serie:

meer dan 300 medewerkers al vanaf het begin met vakmanschap
en modernste productietechniek in professionele kwaliteit
“made in Lastrup” – sinds 1956.

aanhangwagen voor professionals: De stevige constructie. Of het nu gaat om

Diepladers
met stalen oprijrails
Aluminium en stalen diepladers
van de TL-AU-serie:

Innovatie uit traditie: In Lastrup in Nedersaksen produceren

Voordelen waarmee alle producten van Böckmann in vele landen uitblinken
- en dat geldt niet alleen voor onze dieplader-modellen.
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In de „koningsdiscipline van de aanhangwagenconstructie“, bij paardentrailers,
is Böckmann al sinds meer dan 60 jaar succesvol - als marktleider in Duitsland
en als één van de toonaangevende merken voor paardentrailers in Europa. Het

Kantelbare aluminium diepladers
Overzicht van de TL-ALK-serie:

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

Toebehorenprogramma
WCFplus-chassis

Pagina

12-15

Voor- en zijwandgalerie

bij het dagelijks gebruik helpen. Verheugt u zich op grootste functionaliteit, een
overtuigend rijgedrag, de hoogste veiligheid en een uitstekende prijsprestatieverhouding. En ook qua ontwerp blijven er geen wensen onvervuld.

Verder origineel toebehoren van Böckmann

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

Overzicht origineel toebehoren van Böckmann

- en dan bij uw Böckmann dealer ter plaatse. Hij geeft u graag advies vriendelijk en deskundig!

Technische gegevens
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3

Behalve wanneer
men beter kijkt!
Let gerust op de details.
Vergelijken is beslist de moeite waard!
Comfortabeler

Laadvolume, XXL

Optimaal gebruik dankzij de grote
laadvloer

Sluiting

Hoekhendelsluiting – eenvoudig
en snel te bedienen

Duurzamer

Zeefdrukvloerplaat

Achterklep

Hoekrongen

Sjorogen

Optimale bescherming tegen vocht door
Stevige fixering van de achterklep tussen
integratie in het frame en verlichtingsdrager de zijborden
alsmede extra silicone afdichtingen

Enkelwiel spatscherm

Slagvaste, stevige en recycelbare
kunststof spatschermen voorkomen de
vorming van lelijke deuken

Assteun & steunbok

3-voudige vastgeschroefde, brede assteun
en brede steunbokken onder de vloerplaat
voor optimale stabiliteit

Aluminium opbouw

Zorgen voor handige insteekmogelijkheden voor zeil en toog en
verdere opzetstukken

Veiliger

Dwarsliggers

Doorlopende stalen dwarsliggers zorgen
voor een grote torsiestijfheid

* Snelheid 100 km/h voorwaarde gerelateerd aan de Duitse wegenwet.

De sjorogen zorgen ervoor dat de
lading optimaal vastgezet kan worden (4 stuks tot een inwendige lengte van

2515 mm, 6 stuks vanaf een inwendige lengte
van 3015 mm, maximale trekkracht van 250 kg)

Transportbeveiliging

Massieve, vuurverzinkte vooren
zijwandgalerie voor het
nauwkeurige vastsjorren van de
lading (toebehoren)

Stalen opbouw

Opbouwconstructie

Stevige, dubbelwandige en geanodiseerde
aluminium zijborden (350 mm) met
geïntegreerd aluminium frame (links). Of
massieve, vuurverzínkte stalen opbouw (400
mm) met geïntegreerd stalen frame (rechts).

WCFplus-chassis

World-Class-chassis conform
standaard voor auto’s (WCFplus)
voor gevoelige transportgoederen
(toebehoren)
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TPV diepladers, modellen met één as (TL-EU- en EB-serie)

De TPV-modellen – exclusief
bij uw Böckmann distributeur!
Een rekensom die voor u in ieder geval de moeite waard is: De voordelige en stevige TPV-modellen
overtuigen met hun degelijke opbouw met zijborden van staalplaat of aluminium tranenplaat en de
stabiele frameconstructie met langsliggerchassis. De gegalvaniseerde V-dissel zorgt bij het dagelijkse gebruik voor meer rijcomfort. En met het handige optieprogramma kunt u uw aanhangwagen
geheel naar eigen wens uitvoeren. Uw Böckmann distributeur geeft u graag advies!

Foto: TL-EU0
Staalplaat aanhangwagens,
model met één as, geremd, met
steunwiel (toebehoren)

[7]

[4]
[6]
[1]

Foto: RK-EU2-K Light
Kantelbare aluminium diepladers,
model met één as, ongeremd

[2]

[9]

Goede ondersteuning:

Het standaard steunwiel van de
TL-EB-modellen (toebehoren bij
TL-EU-modellen) zorgt voor een
veilige stand en comfortbale rangeren.

Goed rijden:

De ongeremde aanhangwagens
zijn standaard met V-dissel en
3 langsliggers uitgevoerd.

[3]

Veilig vastgezet:

De bevestigingsknoppen aan het
zijbord voor het vastzetten van
zeilen of veiligheidsnetten voor de
lading zijn standaard gemonteerd.

Echte prestatiedragers:

De V-dissel en de 4 langsliggers zorgen
bij ongeremde aanhangwagens standaard
voor optimale stabiliteit.
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NIEUW!

Met zijborden van
aluminium tranenplaat

Foto: TL-EU2-AR
met zijborden van aluminium tranenplaat,
model met één as, ongeremd, met steunwiel
(toebehoren)

[8]
[4]

[1]

[9]

[11]

Alles keurig opgeborgen:

Zeil en toog (toebehoren) maken een
gevarieerd gebruik mogelijk en zorgen
voor een comfortabel transport. Het zeil
beschermt de transportgoederen veilig
tegen weersinvloeden.

Foto: TL-EB2
Staalplaat aanhangwagens,
model met één as, geremd,
met steunwiel

[7]

[6]

[5]

[1]

[9]

Overzicht van modelvarianten
Stalen aanhangwagen met één as, ongeremd
Model

L x B x H (mm)

TL-EU0
TL-EU1
TL-EU2
TL-EU3

1325 x 1075 x 345
1735 x 1075 x 345
2020 x 1075 x 345
2435 x 1235 x 340

totaalgewicht (kg)
750
750
750
750

Sateln aanhangwagen met één as, geremd
[10]

Model

L x B x H (mm)

TL-EB2
TL-EB3

2020 x 1075 x 345
2435 x 1235 x 340

totaalgewicht (kg)
1000
1300

Aluminium tranenplaat, model met één as, ongeremd
Bij weer en wind:

Met het vlakke zeil
(toebehoren) zijn uw
transportgoederen perfect
beschermd.

[12]

Model

L x B x H (mm)

TL-EU0-AR
TL-EU1-AR
TL-EU2-AR
TL-EU3-AR

1325 x 1075 x 345
1735 x 1075 x 345
2020 x 1075 x 345
2435 x 1235 x 340

totaalgewicht (kg)
750
750
750
750

Aluminium tranenplaat, model met één as, geremd

Alles onder controle:

Het ladingsbeveiligingsnet
(toebehoren) beveiligt
vooral transportgoederen
die weg kunnen waaien.

Model

L x B x H (mm)

TL-EB2-AR
TL-EB3-AR

2020 x 1075 x 345
2435 x 1235 x 340

totaalgewicht (kg)

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

1000
1300

Basisuitvoering van de
TL-EU- en EB-modellen
•	Gegalvaniseerde V-trekdissel met
langsligger chassis [1]
•	3 langsliggers bij ongeremde aanhangwagens (TL-EU0, TL-EU1, TL-EU2, TL-EU3) [2]
•	4 doorlopende langsliggers bij geremde
aanhangwagens (TL-EB2, TL-EB3) [3]
•	Spatschermen kunststof (ongeremd) [4],
spatschermen staalplaat (geremd) [5]
•	Stevige frameconstructie [6]
•	1,2 mm dikke zijborden van staalplaat
met aluminium-zink coating [7]
•	1,2 mm dikke zijborden van aluminium
tranenplaat (alleen AR-modellen) [8]
•	Steunwiel standaard
(alleen TL-EB-modellen) [9]

Toebehoren voor de TL-EU
en EB-modellen
•	Wielschokbrekers (alleen TL-EB-modellen)
•	Kastopzetstuk
•	Vlak zeil blauw [10]
•	Hoog zeil en toog blauw [11]
•	Ladingsbeveiligingsnet [12]
•	Reservewiel en -houder
•	Schuifsteunen
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Modellen met één as, diepladers (TL-serie)

Eén as, meer voordelen.
Met de aluminium en stalen diepladers van Böckmann profiteert u op verschillende punten: Bijvoorbeeld van de
gevarieerde toepassingsmogelijkheden, de professionele kwaliteit van Böckmann en van het prachtige uiterlijk dankzij
de massieve opbouw van geanodiseerd aluminium. De nieuwe ST-modellen met een zeer stevige opbouw van vuurverzinkt staal zijn ook voor problematische goederen als bijvoorbeeld
losse stenen de perfecte uitkomst. –
Geconstrueerd voor de moeilijkste toepassingen.
Foto: TL-AL 2513/135
Aluminium dieplader, model met één as,
geremd, met galerie aan de voor- en zijwand
(toebehoren), steunwiel (toebehoren)

[10]

[8]
[6]

[4]

[1]

[3]

[5]

[10]

[9]
[6]
405 mm

[4]

[8]

[1]

Foto: TL-AL 2111/10
Aluminium dieplader, model met één as, ongeremd, met galerie aan de voor- en zijwand
(toebehoren), steunwiel (toebehoren)

[3]

[5]

Overzicht van modelvarianten
Model met één as, ongeremd, aluminium opbouw
L x B x H (mm) totaalgewicht (kg)

[11]

[8]

1790 x 1110 x 350
2100 x 1110 x 350
2100 x 1300 x 350
2515 x 1300 x 350
2515 x 1500 x 350
2100 x 1110 x 560

750
750
750
750
750
750

Model met één as, geremd, aluminium opbouw
L x B x H (mm) totaalgewicht (kg)
2100 x 1110 x 350
2100 x 1300 x 350
2515 x 1300 x 350
2515 x 1500 x 350
3015 x 1500 x 350
2515 x 1300 x 560

1000/1350
1350
1350/1500
1350/1500
1350/1500
1350

Model met één as, geremd, stalen opbouw
L x B x H (mm) totaalgewicht (kg)
2515 x 1300 x 400
Veilig onderweg: De sjorogen zijn vast met de zeef-

Veilig laden: Met de grote massieve hoekhendelsluitin-

druk-vloerplaat verbonden en maken de optimale beveiliging
van de lading mogelijk (maximale trekkracht van 250 kg).

gen is het snelle laden en lossen mogelijk.

1350/1500

Verdere technische gegevens staan vermeld op pagina 16.
Uw Böckmann partner geeft u graag advies - vriendelijk
en deskundig!
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[10]

[9]

[7]
[4]

[8]

[2]

[3]

Foto: TL-ST 2513/135

Houdt vast wat hij vervoert: De stalen dieplader,
model met één as, geremd, met vaste voorwand en
zijwandgalerie (toebehoren), steunwiel (toebehoren)

[5]

[6]

[4]

350 mm

[1]

Basisuitvoering van de
aluminium en stalen diepladers, modellen met één as

[3]

Chassisconstructie
• Stevig aluminium frame [1]
• Massief stalen frame [2]
• Kleine laadhoogte dankzij
diepladeruitvoering
• Onderhoudsvrije rubberveeras met
onafhankelijke wielophanging [3]
• Grote veiligheidsverlichting met geïntegreerde mistachterlamp – de stevige dwarsligger
zorgt voor optimale verlichtingsbescherming
• Slagvaste, recycelbare kunststof
spatscher men [4]
• Grote banden [5]

[5]
Foto: TL-AL 2111/75
Aluminium diepladers, model met
één as, steunwiel (toebehoren)

Goed verpakt: Het originele aluminium

deksel van Böckmann met kunststof gecoate
plywoodplaat (toebehoren, standaard bij DBmodellen) beschermt uw transportgoederen
niet alleen tegen slecht weer, maar ook tegen
ongewenste toegang. Bovendien kan het goed
afgesloten worden. – Nog meer plaats heeft naar
wens de originele zijbordverhoging van Böckmann
van 350mm naar 560 mm (toebehoren, bij DB-modellen standaard).

Foto: TL-AL 2513/135 DB
Aluminium dieplader, model
met één as, ongeremd, met
aluminium deksel en zijwandverhoging naar 560 mm, steunwiel
(toebehoren) en schuifsteunen
(toebehoren)

[8]

• Massieve sjorogen [11]: 4 stuks tot een 		

[6]
560 mm

[4]

inwendige lengte van 2515 mm 6 stuks
vanaf een inwendige lengte van 3015 mm 		
(maximale trekkracht van 250 kg)

Toebehoren

[1]
[3]
[5]

Opbouwconstructie
•	Stevige, dubbelwandige en geanodiseerde
aluminium zijborden (350 mm) met
geïntegreerd aluminium frame [6]
•	Vuurverzinkte stalen zijborden (400 mm)
met geïntegreerd stalen frame [7]
•	Grote, massieve hoekhendelsluitingen voor
het snelle laden en lossen [8]
•	Achterklep klapbaar en uitneembaar voor
comfortabel laden en lossen [9]
•	4 handige hoekrongen zorgen voor
insteekmogelijkheden voor voorwandgalerie
of zeil en toog [10]
• Stevige, slipvaste zeefdrukvloerplaat –
meervoudig gelijmd en watervast

Het omvangrijke originele toebehoren van
Böckmann staat op pagina 12–15.
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Modellen met twee assen, diepladers (TL-serie)

Prachtige vooruitzichten
voor professionals.
Wij zorgen voor eenvoudig koppelen: Met de bekende massieve aluminium en de nieuwe stalen diepladers voor de
grootste belastingen, beide in de variant met twee assen, rijdt u met een echte professionele aanhangwagen. Overtuigt u zich van het perfecte handling, de grote duurzaamheid en het prachtige uiterlijk. Een verder pluspunt: Met
het originele optieprogramma kunt u uw „Böckmann“ geheel naar eigen wens uitvoeren. – Uw Böckmann partner
verheugt zich op u!
Foto: TL-AL 2513/20
Aluminium diepladers, model met
twee assen, geremd, met vooren
zijwandgalerie (toebehoren)

[14]

[10]

[8]
[12]

[1]
[3]

[5]

[9]

[4]

[14]
[13]
[12]

[8]
[1]

[10]
[7]
[6]

Foto: TL-AL 3015/20
Aluminium diepladers, model
met twee assen, geremd

[9]

[12]

[15]

[16]

[1]

[13]

Vergroot uw laadvloer:

Met de klapbare en uitneembare achterklep en voorwand
(toebehoren; alleen mogelijk met aluminium opbouw) voor
het comfortabele laden en lossen - met name bij grote en
zware transportgoeren. Een verder pluspunt: Massieve
stalen scharnieren verhogen de stabiliteit van de opbouw
en overtuigen met de stevige constructie.

Veilig laden: Met de grote massieve hoekhendelsluitin-

gen is het snelle laden en lossen mogelijk.

Veilig onderweg: De sjorogen zijn vast met de zeefdrukvloerplaat verbonden en maken de optimale beveiliging van de
lading mogelijk (maximale trekkracht van 250 kg).
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Foto: TL-ST 3015/20

[14]

[13]
[8]

[11]

[12]

[2]
[3]

[6]

[7]

[5]

[4]
Belastbaar tot het uiterste

[9]

De stalen dieplader als model
met twee assen, geremd, met vaste
voorwand en steunwiel (toebehoren)

Hier draait alles op schema:

Zeil en toog (toebehoren) maken een
gevarieerd gebruik mogelijk en zorgen
voor een comfortabel transport.

Foto: TL-AL 3015/20

Overzicht van modelvarianten
Model met twee assen, geremd, aluminium opbouw
L x B x H (mm) totaalgewicht (kg)
2515 x 1300 x 350
2515 x 1500 x 350
3015 x 1500 x 350

2000
2000
2000/2700

Model met twee assen, geremd, stalen opbouw
L x B x H (mm) totaalgewicht (kg)
2515 x 1300 x 400
3015 x 1500 x 400

2000/2700
2000/2700/3500

Een massief goed argument:

Het toogframe is degelijk afgewerkt - aal voor het dagelijks
gebruik. Het ingestoken en geboute toog-frame kan geheel
ontleed en daardoor snel gedemonteerd worden en neemt
niet veel bergplek in beslag.

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

Basisuitvoering van de aluminium en stalen diepladers,
modellen met twee assen
Chassisconstructie
•	Stevig aluminium frame
met dwarsliggerconstructie [1]
•	Massief stalen frame
met dwarsliggerconstructie [2]
• Kleine laadhoogte dankzij
diepladeruitvoering
• Massieve, gekeurde V-dissel [3] met 		
steunwiel [4] dat voordelig en snel
vervangen kan worden
• Autom. steunwiel voor het snelle en
eenvoudige omhoogdraaien vanaf 2,7 t
totaalgewicht
• Onderhoudsvrije rubberveeras met
onafhankelijke wielophanging [5]
• Grote veiligheidsverlichting met geïntegreerde mistachterlamp [6] – de stevige 		
dwarsligger [7] zorgt voor optimale
verlichtingsbescherming
• Slagvaste, recycelbare kunststof
spatscher men [8]
• Grote banden [9]
Opbouwconstructie
•	Stevige, dubbelwandige en geanodiseerde
aluminium zijborden (350 mm) met
geïntegreerd aluminium frame [10]
•	Vuurverzinkte stalen zijborden (400 mm)
met geïntegreerd stalen frame [11]
•	Grote, massieve hoekhendelsluitingen voor
het snelle laden en lossen [12]
• Achterklep klapbaar en uitneembaar voor
comfortabel laden en lossen van bijzonder 		
grote en zware transportgoederen [13]
• 4 handige hoekrongen zorgen voor insteekmogelijkheden voor voorwandgalerie of zeil 		
en toog [14]
• Stevige, slipvaste zeefdrukvloerplaat –
meervoudig gelijmd en watervast [15]
•	Massieve sjorogen [16]: 4 stuks tot een

inwendige lengte van 2515 mm 6 stuks
vanaf een inwendige lengte van 3015 mm
(maximale trekkracht van 250 kg)

Toebehoren
Het omvangrijke originele toebehoren van
Böckmann staat op pagina 12–15.
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Dieplader met stalen oprijrails (TL-AU- en AS-serie)

Goed geladen. Goed opgeborgen.
De diepladers van de TL-serie zijn echte multitalenten: Afgezien van de gevarieerde toepassingsmogelijkheden zorgen de AU-modellen dankzij de onderschuifbare stalen oprijrails en de versterkte schuifsteunen
bovendien voor het comfortabele en snelle laden van berijpte transportgoederen. Voor de borging tijdens
het rijden beschikken de AU-modellen over twee railmagazijnen waarin de rail comfortabel opgeborgen
kunnen worden. De AS-modellen hebben standaard omhoogklapbare oprijrails (in de breedte verschuifbaar)
met vaste steunbeugels. Profiteer ook hier van de bekende goede kwaliteit van Böckmann en van het
perfecte handling.
Ideale oprijhoek door
een kleine laadhoogte

Foto: TL-AL 3015/27 AU
De modellen van de TL-AU-serie met twee assen zijn
standaard met onderschuifbare stalen oprijrails en met
versterkte schuifsteunen (de foto toont uitschuifbare
kabelsteunen, toebehoren) uitgevoerd. De rails worden
hierbij comfortabel in twee railmagazijnen (rood gemarkeerd) geborgd. Foto toont aluminium sieplader met
voor- en zijwandgalerie (toebehoren).

Foto: TL-ST 3015/27 AU
Stalen dieplader (AU-modellen) standaard met
onderschuifbare stalen oprijrails (2000x260 mm),
versterkte steunbeugels en vaste voorwand, model
met twee assen, geremd

Foto: TL-ST 3015/27 AS
Stalen dieplader (AS-model) standaard met omhoogklapbare
stalen oprijrails (1650x400 mm) met vaste steunbeugels, model met twee assen, geremd

Overzicht van modelvarianten
Model met twee assen, geremd, aluminium opbouw
L x B x H (mm) totaalgewicht (kg)
3015 x 1500 x 350 (AU)

2000/2700

Model met twee assen, geremd, stalen opbouw
L x B x H (mm) totaalgewicht (kg)
3015 x 1500 x 400 (AU)
3030 x 1300 x 400 (AS)

2000/2700/3500
2700/3500

Verdere technische gegevens staan vermeld op pagina 16.
Uw Böckmann partner geeft u graag advies - vriendelijk
en deskundig!
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Kantelbare aluminium dieplader (TL-ALK-serie)

Ideaal voor kleine voertuigen.
Met de kantelbare aluminium dieplader 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 profikwaliteit met de originele Böckmann galerie aan de kop- en zijwand (toebehoren) voor het nauwkeurige vastsjorren van de lading met uitstekende transportveiligheid. En
ten vierde van het mooie uiterlijk dankzij de geëloxeerde aluminium opbouw.

[2]

Het pluspunt van de TL-ALK-serie:

De kantelvoorziening is uitgevoerd met een gasveer - voor
het eenvoudige optillen en het voorzichtige neerlaten van
de laadvloer zonder dat de vingers ingekneld raken.

[4]
Foto: TL-ALK 2513/135
Kantelbare aluminium dieplader,
model met één as, geremd, met
galerie aan de voor- en zijwand
(toebehoren)

[9]
[3]
[10]

[6]
[8]

[1]

[10]

[7]

[5]

[5]

Basisuitvoering van de kantelbare aluminium diepladers

Overzicht van modelvarianten

• Ideale oprijhoek door een kleine laadhoogte [1]
• Eenvoudig optillen van de laadvloer bij het
laden door een gasveer [2]
• Stevige, dubbelwandige en geanodiseerde
aluminium zijborden (350 mm hoog) met
geïntegreerd aluminium frame [3]
• Voorwand vast [4]
• Massieve, gegalvaniseerde oprijbrug van
geperforeerde staalplaat (500 mm lang,
max. draagkracht 300 kg) [5]
• 4 handige aluminium hoekrongen zorgen 		
voor insteekmogelijkheden voor zeil en
toog [6]
• Stevige, slipvaste zeefdrukvloerplaat –
meervoudig gelijmd en watervast [7]
• Grote, massieve hoekhendelsluitingen –
voor het snelle laden en lossen [8]
• Slagvaste, recycelbare
kunststof spatschermen [9]

L x B x H (mm)

•	Massieve sjorogen [10]: 4 stuks tot een

Glijvast en sterk:

Veilig onderweg:

De stevige en vuurverzinkte 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.

De sjorogen zijn vast met de zeefdrukvloerplaat verbonden en
maken de optimale beveiliging van de lading mogelijk
(maximale trekkracht van 250 kg).

2100 x 1300 x 350
2515 x 1300 x 350
3015 x 1500 x 350

totaalgewicht (kg)
750
750/1350
1350/1500

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

inwendige lengte van 2515 mm 6 stuks
vanaf een inwendige lengte van 3015 mm
(maximale trekkracht van 250 kg)

Toebehoren
Het omvangrijke originele toebehoren van
Böckmann staat op pagina 12–15.
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Toebehoren (WCFplus-chassis)

Het originele toebehoren van Böckmann:
Rijcomfort met standaard voor auto’s.
Speciaal voor aanhangwagens is het rijcomfort conform standaard
voor auto´s ontwikkeld: Naar vaak geuite wens biedt Böckmann een
heel bijzondere modellenserie aan geselecteerde diepladers in originele
aluminium kwaliteit aan als model met één as of met twee assen. Ze
combineren op die manier voor het eerst de kwaliteiten van echte professionele aanhangwagens van Böckmann met het standaard rijcomfort
van auto´s - ideaal voor een bijzonder voorzichtig vervoer van gevoelige

goederen als bijv. glas of elektronische onderdelen. Onder auspiciën van
de Böckmann Fahrzeugwerke GmbH werd het door het bedrijf Westfalia
Franz Knoebel en Soehne KG geconstrueerde schroefveer-chassis verder ontwikkeld. En wel tot het World-Class-chassis conform autostandaard. Daarmee zal ook voortaan kwaliteit „Made in Germany“
aan de hoge verwachtingen van de vele aanhangwagens qua rijcomfort
conform auto-standaard voldoen.

Wat van een chassis een World-Class-chassis conform auto-standaard (WCFplus) maakt?
Het zorgt bij het vervoer van gevoelige goederen in één keer voor drie maatstaven:

[2]

Het chassis:

[1]

Frame met apart opgehangen driehoekige geleidearmen [1]
Onderhoudsvrije schroefveren [2] en hierop afgestemde
schokbrekers [3] voor veel veiligheid en een continu betrouwbaar
rijgedrag

[4]

De vering:

Onafhankelijke wielophanging [4] – optimaal afgestemd op het
schokbreken, met driehoekige geleidearmen

De wegligging:

Uitstekende koersstabiliteit

Extreem rustig rijgedrag

[3]

Grote rijveiligheid - ook bij hoge snelheden in bochten
Onafhankelijke wielophanging met schroefveren als bij een gewone auto

Sterke argumenten:

Geen compromis:

Daarmee neemt u zonder problemen iedere horde: Het World-Class-chassis (WCFplus)
biedt rijcomfort conform auto-standaard – daarmee kunnen alle soorten goederen
zonder schade getransporteerd worden.

Bij gebruikelijke chassis worden de schokken bij een oneffen weg niet optimaal
afgeveerd - gevoelige transportgoederen kunnen daardoor beschadigd raken.

Foto: TL-AL-2513/135
Aluminium dieplader, model met één as, geremd,
met World-Class-chassis

Basisuitvoering van de
aluminium diepladers
De omvangrijke basisuitvoering van de
aluminium diepladers met één as staat
vermeld op pagina 6 en 7 en met twee assen
op pagina 8 en 9.

Verkrijgbaar voor de
volgende modellen
[1]

[2]

[3]

Aluminium diepladers, model met één as
L x B (mm)

totaalgew. (kg)

2515 x 1300

1350

Aluminium diepladers, model met twee assen
L x B (mm)
Exclusief bij Böckmann – de aanhangwagens met World-Class-chassis (WCFplus):

Rijcomfort met auto-standaard: Ontdek geselecteerde plateauwagenmodellen met normale of kleine laadhoogte [1],
bakwagens in diepladeruitvoering met plywood opbouw [2], bakwagens in plateau-uitvoering met plywood opbouw
en een exclusief samengesteld paardentrailerprogramma van de plywood-, aluminium en polyester-klasse [3].

* 100 km/h-voorwaarde gerelateerd aan de Duitse wegenwet.

3015 x 1500

totaalgew. (kg)
2000

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

Toebehorenprogramma (Voor- en zijwandgalerie)
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Het originele toebehoren van Böckmann:
Transportbeveiliging zonder compromis.
Houdt vast wat hij vervoert: De voor- en zijwandgalerie,
alleen orgineel van Böckmann. Profiteer van de massieve en
vuurverzinkte verwerking en transporteer uw goederen eenvoudig en veilig. Het nauwkeurige vastsjorren voorkomt het verschuiven van de lading omdat er dankzij de speciale constructie

[1]

van de sjorriem nauwelijks speling voor storende bewegingen
overblijft. Bovendien verstevigt de voorwandgalerie de toch al
robuuste opbouw. – Voor een extreme puntbelasting en dagelijks gebruik!

[2]

Veiligheid van
Böckmann:

De massieve, vuurverzinkte
voor-[1] en zijwandgalerie [2]
maakt het nauwkeurige vastsjorren
van de lading mogelijk.

Voor iedere toepassing:

De originele Böckmann zijwandgalerie maakt het nauwkeurige
vastsjorren van de lading mogelijk (tot 150kg). Samen met de
voorwandgalerie wordt de transportveiligheid aanzienlijk groter.

Bij een gebruikelijke reling beweegt de sjorriem vaak langs de reling. –
De lading kan gaan glijden!

Foto: TL-AL-3015/20
Aluminium dieplader, model met
twee assen, geremd, met voor- en
zijwandgalerie (toebehoren)

Basisuitvoering van de
aluminium diepladers
De omvangrijke basisuitvoering van de
aluminium diepladers met één as staat
vermeld op pagina 6 en 7 en met twee assen
op pagina 8 en 9.
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Toebehorenprogramma (Verder origineel toebehoren van Böckmann)

Ontdek het originele
toebehoren van Böckmann.
Uw Böckmann partner in de buurt geeft u graag advies - vriendelijk en deskundig.

Oprijrails

Transportbeveiliging

Opbouwelementen
(alleen voor aluminium modellen)

Belastbaarheid*
500, 600, 700, 800,
2000 of 2700kg
per paar

Breedte: 220 mm of
440 mm
Lengte: 1500 mm,
2000 mm of
2500 mm

Veiligheid van Böckmann:

De originele zijwandgalerie (r.) van Böckmann
en het verzonken sjoroog (l.) voor het veilige
vastsjorren van de lading.
Meer plaats: Met de zijbordverhoging naar
560 mm (tot 1160 mm mogelijk) verhoogt u het
laadvolume.

Laden kan zo leuk zijn:

Met de originele aluminium oprijrails van Böckmann.
Houd bij de keuze van de rails rekening met de lengte
van uw dieplader.
Handig en
veilig:

Voor meer veiligheid: De voorwandgalerie zorgt
voor meer veiligheid van het transport en bij het rijden met name bij rechtopstaande transportgoederen.

De bevestiging
van de rails aan
de binnenkant van
de zijborden (bij
alle modellen met
dwarsliggers).

Zeilsystemen

Meer mogelijkheden: De opzetkast verdubbelt

niet alleen het laadvolume, maar kan desgewenst ook
afgenomen worden.

Belastbaarheid*
2000 of 2400 kg
per paar

Bij weer en wind:

Met het originele vlakke zeil van Böckmann zijn uw
transportgoederen perfect beschermd.
m

00

m

20

260 mm

Transport op maat: Met de stevige originele
stalen oprijrails van Böckmann. Houd bij de keuze
van de rails rekening met de lengte van uw dieplader.

Alles keurig opgeborgen: Met zeil en toog van

Böckmann. Wenst u een andere kleur of hoogte van het
zeil en een individueel opschrift? Neem graag contact
met ons op!

Wij maken u mobiel:

Met de fiets-dragerconstructie op een aluminium deksel gemonteerd (speciale uitvoering). Verdere speciale
uitvoeringen op aanvraag!

Steunen

Goed opgeborgen: Berg de rails comfortabel in
twee railmagazijnen op (standaard verkrijgbaar voor TLAL 3015/20 en /27 AU).

[1]

[2]

[2]

Dubbelop is beter: Beslis voor uittrekbare schuif-

Goed verpakt: Zijwandverhoging
(naar 560 mm) met aluminium deksel (H = 200 mm).

steunen [1] of voor zwenken uitschuifbare kabelsteunen [2].

Ladingsbeveiligingsnet

Klaar voor de start: Met de originele
motorsteinen van Böckmann. Verkrijgbaar voor
alle modellen vanaf een lengte van 2100 mm.

Alles onder controle:

En we doen nog meer:

Het ladingsbeveiligingsnet (toebehoren) beveiligt
vooral transportgoederen die weg kunnen waaien.

Het staalrooster opzetstuk is vooral geschikt voor het
transport van tuinafval.

* Vermelde belastingen 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.

Overzicht toebehorenprogramma

In één oogopslag: Het originele
toebehoren van Böckmann.

Chassis
Wielschokbrekers
Disselverlenging (op aanvraag)
Reservewielen en -houders
World-Class-chassis

(details op pagina 12)

Opbouwelementen
Kabels aan de achterklep
Vlak zeil
Zeil en toog
Aluminium deksel, 200 mm, voorwand vast
Galerie voor aluminium deksel
Staalrooster opzetstuk, 600 mm
Zijbordverhoging
Opzetkast
Voorwand klapbaar******
Aluminium tranenplaat
Gegalvaniseerd staal
Transportbeveiliging
Voorwandgalerie, vuurverzinkt (details op pagina 13)
Voorwandgalerie (details op pagina 13)
Verzonken sjorogen*****
Ladingsbeveiligingsnet
Oprijrails
Stalen oprijrails**,
kunnen ondergeschoven worden (alleen bij uitvoeringen
met langsliggers, zie pagina 16)
Stalen of aluminium oprijrails binnen
aan zijbord bevestigd of niet gemonteerd
Rails voor motorfietsen
Rail met beugel voor fietsen
Steunen
Uitschuifbare kabelsteunen
Schuifsteunen
Schuifsteunen versterkt

*** ***

Steunwielen
Steunwiel****
Autom. steunwiel (standaard
bij uitvoering vanaf 2700kg)
hoort bij basisuitvoering
*1
*2
**
***
****
*****
******

als toebehoren verkrijgbaar

niet mogelijk

DB-modellen zijn standaard met een zijbordverhoging naar 560 mm en met een aluminium deksel uitgevoerd
AU-modellen zijn standaard met stalen oprijrails (onderschuifbaar) en verstevigde schuifsteunen uitgevoerd
Stalen oprijrails, onderschuifbaar, alleen bij uitvoering met langsliggers mogelijk (zie overzicht op pagina 16)
Uitschuifbare kabelsteunen bij de modellen met twee assen TL-AL 2513 en TL-AL 2515 constructief niet mogelijk
Alle modellen met twee assen zijn standaard met een steunwiel uitgevoerd
Vier verzonken sjorogen standaard
Voorwand kan bij zijbordverhogingen en gemonteerde opzetkast niet geheel uitgeklapt worden

Door het toevoegen van toebehoren wordt het lege gewicht groter (basisgewicht). De nuttige last wordt daardoor minder.
De gehele toebehorencatalogus staat in onze prijslijst. Uw Böckmann partner geeft u graag advies - vriendelijk en deskundig!

TL-ST-SERIE

TL
-S
T2
TL
- S 513
T3
TL
- S 015
T3
TL
- S 015 A
T3
015 U
AS

TL-ALK-SERIE

TL
-A
L
TL K 21
-A
13
L
TL K 25
-A
LK 13
30
15

TL
-A
L1
TL
-A 711
L2
TL
111
-A
L2
TL
-A 111/7
L2
5
TL
-A 113 DB* 1
L2
TL
-A 513
L2
TL
-A 513 D
L2
B
TL
-A 515 * 1
L3
TL
0
1
-A
L3 5
015
AU
*2

TL-AL-SERIE

15
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Totaalgewicht
kg

Nuttige
last
kg

Steunwiel

Dwars-/
Langsligger

TL-EU0
TL-EU1
TL-EU2
TL-EU3
TL-EB2
TL-EB3

1325
1735
2020
2435
2020
2435

1075
1075
1075
1235
1075
1235

345
345
345
340
345
340

750
750
750
750
1000
1300

650
640
635
585
825
1036

nee
nee
nee
nee
ja
autom.

3-langs
3-langs
3-langs
3-langs
4-langs
4-langs

TL-EU0-AR
TL-EU1-AR
TL-EU2-AR
TL-EU3-AR
TL-EB2-AR
TL-EB3-AR

1325
1735
2020
2435
2020
2435

1075
1075
1075
1235
1075
1235

345
345
345
340
345
340

750
750
750
750
1000
1300

650
640
635
585
825
1036

nee
nee
nee
nee
ja
autom.

3-langs
3-langs
3-langs
3-langs
4-langs
4-langs

TL-AL
TL-AL
TL-AL
TL-AL
TL-AL
TL-AL

1711/75
2111/75
2113/75
2513/75
2515/75
2111/75 DB***

1790
2100
2100
2515
2515
2100

1110
1110
1300
1300
1500
1110

350
350
350
350
350
560

750
750
750
750
750
750

616
608
598
578
568
541

nee
nee
nee
nee
nee
nee

–
–
1-dwars
2-dwars
2-dwars
1-dwars

TL-AL
TL-AL
TL-AL
TL-AL
TL-AL
TL-AL
TL-AL
TL-AL
TL-AL
TL-AL

2111/10
2111/135
2113/135
2513/135
2513/15
2515/135
2515/15
3015/135
3015/15
2513/135 DB***

2100
2100
2100
2515
2515
2515
2515
3015
3015
2515

1110
1110
1300
1300
1300
1500
1500
1500
1500
1300

350
350
350
350
350
350
350
350
350
560

1000
1350
1350
1350
1500
1350
1500
1350
1500
1350

791
1126
1103
1076
1221
1049
1194
1029
1174
1006

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

1-dwars
2-dwars
2-dwars
2-dwars
2-dwars
2-dwars
2-dwars
3-dwars
3-dwars
2-dwars

TL-ST 2513/135
TL-ST 2513/15

2515
2515

1300
1300

400
400

1350
1500

1056
1201

autom.
autom.

3-dwars
3-dwars

TL-AL
TL-AL
TL-AL
TL-AL

2513/20
2515/20
3015/20
3015/27

2515
2515
3015
3015

1300
1500
1500
1500

350
350
350
350

2000
2000
2000
2700

1630
1628
1585
2270

ja
ja
ja
autom.

2-dwars
2-dwars
3-dwars
3-dwars

TL-ST
TL-ST
TL-ST
TL-ST
TL-ST

2513/20
2513/27
3015/20
3015/27
3015/35

2515
2515
3015
3015
3015

1300
1300
1500
1500
1500

400
400
400
400
400

2000
2700
2000
2700
3500

1610
2310
1550
2220
2995

autom.
autom.
ja
autom.
autom.

3-dwars
3-dwars
4-dwars
4-dwars
4-dwars

TL-AL 3015/20 AU
TL-AL 3015/27 AU

3015
3015

1500
1500

350
350

2000
2700

1452
2134

ja
autom.

2-langs
2-langs

TL-ST
TL-ST
TL-ST
TL-ST
TL-ST

3015
3015
3015
3030
3030

1500
1500
1500
1500
1500

400
400
400
400
400

2000
2700
3500
2700
3500

1409
2109
2847
2123
2898

ja
autom.
autom.
autom.
autom.

2-langs
2-langs
2-langs
2-langs
2-langs

Staal

2100
2515
2515
3015
3015

1300
1300
1300
1500
1500

350
350
350
350
350

750
750
1350
1350
1500

583
566
1081
1038
1176

nee
nee
nee
nee
nee

–
–
–
–
–

Modellen met één as,
geremd

*** DB-modellen met
zijbordverhoging
naar 560 mm en met
aluminium deksel
TL-serie
Modellen met twee assen

TL-AU-/TL-AS-serie

Diepladers
met stalen oprijrails

3015/20 AU
3015/27 AU
3015/35 AU
3015/27 AS
3015/35 AS

TL-ALK
TL-ALK
TL-ALK
TL-ALK
TL-ALK

TL-ALK-serie

Kantelbare aluminium
Diepladers

2113/75
2513/75
2513/135
3015/135
3015/15

Aluminium
Aluminium
Aluminium

TL-serie

Staal

Modellen met één as,
ongeremd

Alu.

TL-serie

Staal

TL-EU-/TL-EB-serie

Modellen met één as

Alu.

Model

Staal

Inwendige
afmetingen opbouw
lengte
Breedte Hoogte*
mm
mm
mm

Aluminium

Van professionals voor professionals: Diepladers 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 gewichten 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:

Paardentrailers

Plateauwagens

Kippers

Uw Böckmann partner
voor advies en service:

Böckmann Fahrzeugwerke GmbH 49688 Lastrup, Duitsland
Telefoon +49(0)4472/895-0 Telefax +49(0)4472/895-550 info@boeckmann.com

Autotransporters

Machinetransporters

Gesloten aanhangwagens

Veetrailers
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Horse Trucks

www.boeckmann.com

