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

Gesloten
aanhangwagens

2

Alle gesloten aanhangwagenszien er hetzelfde uit.
Het Böckmann gesloten
aanhangwagenprogramma

Böckmann: Aanhangwagens
voor professionals.

in één oogopslag.
Van het aerodynamische polyester dak met spoiler via de stevige opbouw van
Plywood opbouw, dieplader,
Overzicht van modellen met twee assen
van de KT-serie:

plywood zijborden tot aan het standaard autom. steunwiel bij alle modellen met
twee assen: Alle Böckmann aanhangwagens hebben veel verschillende gedePagina

tailleerde oplossin-
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Overzicht van modellen met één as
van de KT-serie:

gen en innovaties.
En nog een ander
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gesloten Böckmann
aanhangwagen een

Overzicht van de KT-serie met aluminium
deksel en oprijplaat:
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echte aanhangwa-
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Overzicht van de KT-Serie met
4000 mm inwendige lengte:

gen voor professionals: De stevige
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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.

constructie.
Alle modellen zijn
bijzonder duurzaam.

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

Plywood opbouw, dieplader

waarmee alle producten van Böckmann in vele landen uitblinken – en dat geldt
Overzicht van de KH-serie:
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niet alleen voor onze gesloten aanhangwagens.
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In de “koningsdiscipline van de aanhangwagenconstructie”, bij de paardentrailers, is Böckmann al sinds meer dan 60 jaar succesvol – als marktleider in

Koelaanhangwagens, diepladers

Duitsland en als één van de toonaangevende merken voor paardentrailers in
Overzicht van de KK-serie:
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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

Toebehorenprogramma
WCFplus-chassis

consequente klantgerichtheid. De op die manier uitgewerkte oplossingen zullen
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Speciale uitvoeringen

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

Verder origineel toebehoren van Böckmann

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

Handiger

Duurzamer

Veiliger

Regengoot

Autom. steunwiel

Loopwiel klapt bij het omhoogdraaien automatisch in
(KT-modellen en KK-modellen eenasser
met standaard steunwiel)

Stevig achterportaal

Massief stalen achterportaal biedt
optimale stabiliteit bij grote belastingen

Afdichtingen

Polyesterdak

Inwendige en uitwendige rubberafdichtingen aan
de deuren en verzegeling van de gehele opbouw
beschermen tegen vocht

Lichtondoorlaatbaarheid bschermt
tegen het uitbleken van de lading;
regengoot houd nattigheid tegen

Inwendige
hoogte:
2020 mm

Grote inwendige hoogte

Standhoogtes tot 2020 mm zorgen
voor comfortabel transport en
voldoende ruimte

Minimale laadrand

Bescherm de transportgoederen
bij het laden en lossen tegen
beschadigingen

V-dissel

chassis

Tot 14 sjorogen zorgen ervoor dat de
lading optimaal vastgezet kan worden

(V-dissel bij modellen met twee assen standaard)

(Aantal sjorogen afhankelijk van model en
inwendige lengte, maximale trekkracht van
250 kg)

(KT- en KK-modellen tot 2020 mm,
KH-modellen tot 1970 mm)

Diepladeruitvoering

Sjorogen

Direct met het frame verbonden V-dissel en een
geschroefd chassis zorgen voor meer comfort

Optionele
banden voor lage
vloerhoogte

Kleine laadhoogte

Dankzij uitvoering met lage vloerhoogte of optionele banden voor
lage vloerhoogte bij plateauwagens

Binnenverlichting:

De in het achterste gedeelte aangebrachte binnenverlichting zorgt
voor een goede verlichting van
het interieur in het donker
(behalve KK-modellen en KT-K-modellen)

Hoek

dwarsligger

Met het frame verbonden aluminium hoeken
en doorlopende stalen dwasliggers zorgen voor
een grote torsiestijfheid

Opbouwdraaisluiting

Massieve opbouwdraaisluiting
van vierkante aluminium buis met
stevige kunststof handgreep, voor
veilig en comfortabel openen en
sluiten
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Plywood opbouw, dieplader, modellen met twee assen (KT-serie)

Gewoon handig.
Met een originele gesloten aanhangwagen van Böckmann rijdt u altijd goed - onverschillig of de uitvoering met één of twee assen is.
De stevige frameconstructie van dubbele aluminium vlonder en de meervoudig gelijmde witt of grijze, poedergecoate plywood opbouw
(modellen met een inwendige hoogte vanaf 2000 mm zijn alleen met een witte opbouw verkrijgbaar) maken met name de modellen van
gesloten aanhangwagens van de KT-serie bijzonder. De plywood zijborden zijn bij uitstek geschikt om bijvoorbeeld apparaten of stellingen
te bevestigen. En de prachtige afwerking: Alle gesloten plywood aanhangwagens zijn uitgevoerd met een plyesterdak met spoiler.
Gewoon mooi.

[11]

Inwendige hoogte naar keuze
1820 mm of 2020 mm
Gesloten aanhangwagens
met 1820 mm inwendige
hoogte ook met grijze
opbouw verkrijgbaar.

[17]

[5]

Foto: KT-serie
gesloten plywood aanhangwagen,
model met twee assen, geremd

[8]
[1]
[3]

[6]
[9]

[12]

Inwendige
hoogte:
1520 mm

Inwendige breedte:
1300 mm
Doorgangsbreedte:
1245 mm

Doorgangshoogte:
1445 mm

[13]

Inwendige
hoogte:
1820 of
2020 mm

Doorgangshoogte:
1745 mm of
1945 mm

Inwendige breedte:
1500 mm
Doorgangsbreedte:
1445 mm

Voor iedereen die meer wil: Afhankelijk van de gewenste transporttaak staan er gesloten aanhangwagens met een inwendige hoogte van 1520, 1820 of 2020 mm ter

beschikking. Alle modellen met een breedte van 1300 mm (doorgangsbreedte 1245 mm) en een inwendige hoogte van 1520 mm zijn met een 1-vleugeldeur, alle modellen met
een inwendige hoogte van 1520, 1820 of 2020 mm en een breedte van 1500 mm (doorgangsbreedte 1445 mm) zijn met een 2-vleugeldeur uitgevoerd.

5

Plywood opbouw, dieplader, modellen met één as (KT-serie)

[11]

[10]

[14]

[8]
[1]

[15]

[2]

[7]
[4]

[6]

[9]

Foto: KT-serie
gesloten plywood aanhangwagen,model met één as, geremd

Daarmee kan men goed laden:

In plaats van een vleugeldeur kan er optioneel een oprijplaat
(incl. hijsvoorziening en afdekplaat) gemonteerd
worden (toebehoren). Voor het slipvaste en comfortabele laden
kan er tussen drie bekledingen worden gekozen (toebehoren).

[16]
Aluminium tranenplaat

Rubberbekleding

Silicone coating

[11]

Basisuitvoering van de
plywood opbouw, dieplader
(met éénb en met twee
assen)
Chassisconstructie
•	Stevige frameconstructie van dubbel
aluminium vlonderprofiel [1]
•	Kleine laadhoogte dankzij diepladeruitvoering
•	2 dwarsliggers (vanaf KT 2113/135) resp.
3 dwarsliggers (vanaf KT 3015) voor een
hoge mate aan stabiliteit en veel bijlading
•	Stevig geboute trekbuis (modellen met één
as, behalve KT 3015) [2]
•	Massieve, gekeurde, met de frameconstructie vast geboute V-dissel (KT 3015 en
modellen met twee assen) – voor optimale
rijstabiliteit en desgewenst snel en voordelig
vervangbaar [3]
• Stevig steunwiel (modellen met één as) [4]
•	Massief autom. steunwiel voor het snelle
een eenvoudige omhoogdraaien
(modellen met twee assen) [5]
•	Onderhoudsvrije rubberveeras met
onafhankelijke wielophanging [6]
• Grote veiligheidsverlichting met geïntegreerd
misachterlicht – de stevige dwarsligger zorgt
voor ideale veiligheid [7]
• Slagvaste, recycelbare kunststof spatschermen met wielkeggen [8]
• Grote banden [9]
Opbouwconstructie
•	Meervoudig gelijmde, gecoate, witte of
grijze plywood opbouw – stevig, weervast
en stabiel bij het rijden (alleen met speciale
folie verlijmbaar) [10]
•	Binnenverlichting voor goede verlichting
in het donker
•	Mooi polyesterdak met spoiler
(KT 2113 t/m KT 3015) [11]
•	Inwendige hoogte van 1520 mm,
1820 mm resp. 2020 mm
•	1-vleugeldeur [12] (alle modellen met een
inwendige hoogte van 1520 mm en een
breedte van 1300 mm), 2-vleugeldeur [13]
(alle modellen met een inwendige hoogte
van 1520 mm, 1820 mm of 2020 mm en
een breedte van 1500 mm), met opbouwdraaisluiting [14], scharnieren en rubber
afdichtingen [15]
• Stevige, slipvaste zeefdrukvloerplaat –
meervoudig gelijmd en watervast [16]
•	Massieve sjorogen (KT 2113, KT 2513
met 4 sjorogen, KT 3015 met 6 sjorogen)
op zeefdrukvloerplaat stevig gebout,
maximale trekkracht van 250 kg
• 2 stevige rangeerhandgrepen [17]

Toebehoren

De omvangrijke originele toebehoren van
Böckmann staat op de pagina’s 16-17.

Overzicht van modelvarianten
Gesloten plywood aanhangwagen, met één as (dieplader)
Een glanzend alternatief:

[15]

Tot in de details doordacht:

Her aerodynamische polyesterdak
met spoiler [11] maakt van iedere
gesloten plywood aanhangwagen (tot
een lengte van 3015 mm) een echte
eyecatcher.
De in- en uitwendige rubber afdichtingen [15] aan de vleugeldeuren
houden alles optimaal dicht. –
Ideale bescherming tegen vocht.

Voor iedereen die op zoek is naar een
compacte transportoplossing en
tegelijk het transport niet alleen
tegen slecht weer maar ook tegen lange vingers wil beschermen,
heeft Böckmann een grote keus aan
aluminium diepladers met verschillende
zijbordverhogingen en afsluitbare aluminium deksels. De smaak te pakken? Meer
informatie staat in de actuele catalogus van
Böckmann. Bel voor het aanvragen hiervan het nummer:
+49(0)4472/895-0

L x B x H (mm)
2100 x 1300 x 1520
2515 x 1300 x 1520
2515 x 1300 x 2020
3015 x 1500 x 1520
3015 x 1500 x 1820
3015 x 1500 x 2020

totaalgewicht (kg)
750/1350
1350/1500
1350
1350/1500
1350/1500
1350

Gesloten plywood aanhangwagen, met twee assen
(dieplader)
L x B x H (mm)
totaalgewicht (kg)
2515 x 1300 x 1520
2515 x 1300 x 2020
3015 x 1500 x 1820
3015 x 1500 x 2020

2000
2000
2000/2700
2000/2700

Verdere technische gegevens en de nauwkeurige modelaanduidingen staan vermeld op pagina 18. Uw Böckmann
partner geeft u graag advies – vriendelijk en deskundig!
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Plywood opbouw KT 2513/135K, dieplader, model met één as, met naar boven opzetbaar aluminium deksel en oprijplaat
[8]

Gewoon uitnodigend.
De compacte eenassige gesloten plywood aanhangwagen met naar boven opzetbaar aluminium deksel en
slipvaste oprijplaat maakt te allen tijden het veilige laden en lossen mogelijk - zonder te hoeven bukken.
Daardoor is het model bij uitstek geschikt voor het transport van voertuigen als bijv. motorfietsen, quads
of zitgrasmaaiers. De beproefde frameconstructie van stevige dubbele vlonderprofielen en de meervoudig
gelijmde, naar keuze witte of grijze, kunststof gecoate plywood opbouw zorgt bovendien voor bijzonder
goede stabiliteit en duurzaamheid.
Doorgangshoogte:
2480 mm

Inwendige
hoogte:
1690 mm

[8]
Foto: KT 2513/135 K
Gesloten plywood aanhangwagen
met naar boven opzetbaar
aluminium deksel en
oprijplaat,model met
één as, geremd

[12]
Inwendige
breedte:
1240 mm

[11]

[9]

[7]

[10]
Grote klep met veel ruimte:

Vanwege het naar boven toe opzetbare
aluminium deksel kan de instap bij het laden
en lossen van 1690 mm naar 2480 mm worden
verhoogd. – Voor een comfortabele toegang
naar de binnenruimte.

De modellen van de KT-serie zijn
met een witte of grijze opbouw
(modellen met een inwendige hoogte
vanaf 2000 mm alleen met witte
opbouw) verkrijgbaar.

[4]
[1]

[2]

[3]

[11]
[6]

[5]
[9]
[10]

Basisuitvoering plywood
opbouw, KT 2513/135 K
Chassisconstructie
•	Stevige frameconstructie van dubbel
aluminium vlonderprofiel [1]
•	Kleine laadhoogte dankzij diepladeruitvoering
•	2 dwarsliggers voor een hoge mate
aanstabiliteit en veel bijlading
•	Degelijk geboute trekbuis
• Stevig steunwiel [2]
•	Onderhoudsvrije rubberveeras met
onafhankelijke wielophanging [3]
• Grote veiligheidsverlichting met geïntegreerd
misachterlicht – de stevige dwarsligger zorgt
voor ideale veiligheid.
• Slagvaste, recycelbare kunststof
spatschermen met wielkeggen [4]
•	Grote banden [5]
• Stevige schuifsteunen, achter [6]

Opbouwconstructie
•	Meervoudig gelijmde, gecoate, witte of
grijze plywood opbouw – stevig, weervast
en stabiel bij het rijden (alleen met speciale
folie verlijmbaar) [7]
•	Naar boven opzetbaar aluminium deksel aan
de voorwand aangebracht, voor comfortabele
toegang naar de binnenruimte [8]
•	Stevige oprijplaat [9] (incl. hefvoorziening
en afdekplaat [10]) met opbouwdraaisluiting
en antislipstroken [11]
• Stevige, slipvaste zeefdrukvloerplaat –
meervoudig gelijmd en watervast [12]
•	4 massieve sjorogen op zeefdrukvloerplaat
vast gebout, (maximale trekkracht van 250 kg)
• 2 stevige rangeerhandgrepen

Toebehoren

De omvangrijke originele toebehoren van
Böckmann staat op de pagina’s 16-17.

[9]

Veilige opkomst:

De stevige oprijplaat
met hefvoorziening en afdekplaat is voorzien van speciale
antislipstroken. Voor eenvoudig
en vooral veilig laden en lossen

[6]

Gewoon een goed
figuur slaan:

De standaard schuifsteunen
zorgen voor een veilige stand
– ook onder ongunstige
omstandigheden.
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Plywood opbouw, dieplader, modellen met twee assen, met 400 mm inwendige lengte (KT-serie)
[10]

Perfectie op wielen.
Hier klopt gewoon alles! De gesloten plywood aanhangwagens van de KT-serie met witte of
grijze opbouw (modellen met een inwendige hoogte van 2020 mm zijn alleen met een witte
opbouw verkrijgbaar) zorgen voor de beste omstandigheden: De constructie is van een stevig
dubbel aluminium vlonderprofiel en dus zeer stabiel. Bovendien kloppen ook de waarden
vanbinnen: Bij een inwendige lengte van 4000 mm is er veel plaats voor bijlading. Op die
manier kunnen er handig en veilig zware transporttaken worden uitgevoerd.

Doorgangshoogte:
1745 mm
of 1945 mm

Inwendige
hoogte:
1820 mm of
2020 mm

[11]
Inwendige breedte:
1850 mm
Doorgangsbreedte:
1795 mm

[9]
Foto:
Ggesloten plywood aanhangwagen,
model met twee assen, geremd

Toont grootte:

De serie met de grote inwendige
afmetingen van de opbouw (4000 mm
lang, 1850 mm breed en 1820 mm of
2020 mm hoog). Dankzij de extreem
stevige frameconstructie en de eenvoudige hantering worden zelfs zware transporttaken een fluitje van een cent.

[8]

Inwendige hoogte naar keuze
1820 mm of 2020 mm

[13]
Gesloten aanhangwagens
met 1820 mm inwendige
hoogte zijn ook met grijze
opbouw verkrijgbaar.

[3]

[6]
[1]
[2]
[4]

[7]

Basisuitvoering plywood opbouw, dieplader, modellen
met twee assen
Leg uw transport
op de platen:

Dankzij een stevige langsliggerconstructie kunnen
de massieve stalen oprijrails comfortabel in
twee railmagazijnen (toebehoren)
geborgd worden.

[5]
[3]

Wij zorgen voor
eenvoudig koppelen:

Het massieve autom. steunwiel
zorgt niet alleen voor een veilige
stand, maar ook voor het snelle
en eenvoudige omhoogdraaien.

[12]

Veilig onderweg:

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

Chassisconstructie
•	Stevige frameconstructie van dubbel aluminium vlonderprofiel [1]
•	Kleine laadhoogte dankzij diepladeruitvoering
•	4 langsliggers voor een hoge mate aan stabiliteit en veel bijlading
•	Massieve, gekeurde, met de frameconstructie vast geboute V-dissel – voor optimale
rijstabiliteit en desgewenst snel en voordelig
vervangbaar [2]
• Massief autom. steunwiel voor het snelle en
eenvoudige omhoogdraaien [3]
• Onderhoudsvrije rubberveeras met onafhankelijke wielophanging [4]
• Grote veiligheidsverlichting met geïntegreerd
misachterlicht – de stevige dwarsligger zorgt
voor ideale veiligheid [5]
• Slagvaste, recycelbare kunststof spatschermen [6]
•	Grote banden voor 100km/h voorbereid (wielschokbrekers vereist; toebehoren) [7]
Opbouwconstructie
•	Meervoudig gelijmde, gecoate plywood opbouw – stevig, weerbestendig en met stabiel
rijgedrag met een inwendige hoogte van

1820 mm en 2020 mm (alleen met speciale
folie verlijmbaar) [8]
• Binnenverlichting voor goede verlichting in
het donker
• Massief polyesterdak [9]
•	2-velugeldeur met opbouwdraaisluiting, massieve scharnieren en rubber afdichtingen [10]
• Stevige, slipvaste zeefdrukvloerplaat –
meervoudig gelijmd en watervast [11]
• 6 massieve sjorogen op zeefdrukvloerplaat
vast gebout, (maximale trekkracht van
250 kg) [12]
• 2 stevige rangeerhandgrepen [13]

Toebehoren
De omvangrijke originele toebehoren van
Böckmannstaat op de pagina’s 16-17.

Overzicht van modelvarianten
L x B x H (mm)
4000 x 1850 x 1820
4000 x 1850 x 2020

totaalgewicht (kg)
2700/3000
2700/3000

Verdere technische gegevens en de nauwkeurige modelaanduidingen staan vermeld op pagina 18. Uw Böckmann
partner geeft u graag advies – vriendelijk en deskundig!
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Plywood opbouw, plateauwagen, modellen met twee assen en plateauwagenopbouw met gereduceerde laadhoogte (KH-serie)

Groot. Groter.
De KH-serie.
Gemaakt voor grote taken: De plateauwagenconstructie van de KH-serie met witte opbouw.
In de grootste uitvoering (KH 5121) kunt u een maximum aab laadvolume op weg brengen –
tot onvoorstelbare 20,7m3! Natuurlijk blijft ook bij deze maten het eenvoudige
handling gegarandeerd. Om de laadhoogte te reduceren en het laadcomfort te verhogen zijn alle modellen van de KH-serie
ook met 13” banden (KH-F-serie) verkrijgbaar.

[8]

[12]

[1]

[6]
[3]

[5]

[7]

[9]

Doorgangshoogte:
1940 mm

Laadhoogte van de
KH-serie: 760 mm

Gereduceerde laadhoogte van de KH-Fserie: 640 mm

Inwendige
hoogte:
1970 mm

[10]
Inwendige breedte:
1760 mm of 2060 mm
Doorgangsbreedte:
1680 mm of 1980 mm

Meer laadcomfort:
Met de 13” banden voor lage vloerhoogte
Aantrekkelijke voordelen:

Afhankelijk van de gewenste transporttaak
staan er gesloten plateauwagens met een
doorgangshoogte van 1680 of 1980 mm
ter beschikking. Samen met een doorgangshoogte van 1940 mm bergt u
ook grote transportgoederen zonder
problemen op.

van de KH-F-serie draait alles op rolletjes.
De kleine laadhoogte maakt het laden en
ook het lossen eenvoudiger. En het lage
zwaartepunt zorgt voor groot rijcomfort.

9

Wordt marktleider:

De modellen van de KH- en KH-F-serie zijn
uitstekend geschikt als verkoopaanhangwagen. Verdere goede deals waarmee u
goed zaken kan doen, staan op pagina 14.

Doorgangshoogte:
1940 mm

Inwendige
hoogte:
1970 mm

[9]

[10]

Inwendige breedte:
1760 of 2060 mm
Doorgangsbreedte:
1680 of 1980 mm

Basisuitvoering voor plywood
opbouw, plateauwagen,
modellen met twee assen
en plateauwagenopbouw met
gereduceerde laadhoogte
(KH-serie)
Chassisconstructie

[8]
[4]
Foto: KH-serie
gesloten plywood aanhangwagen,
model met twee assen, geremd

De modellen met twee assen
van de KH-serie met witte opbouw verkrijgbaar.

[2]

[11]

•	Stevige plateauwagenconstructie
van speciaal gegalvaniseerd staalprofiel
met massieve stalen profielbrug [1]
• Massieve dwarsliggerconstructie voor een
hoge mate aan stabiliteit en veel bijlading [2]
•	Kleine laadhoogte dankzij 13” banden voor
lage vloerhoogte (KH-F-serie)
•	Massieve, gekeurde, met de frameconstructie vast geboute V-dissel – voor optimale
rijstabiliteit en desgewenst snel en voordelig
vervangbaar [3]
•	Massief autom. steunwiel [4] voor het
snelle en eenvoudige omhoogdraaien
•	Onderhoudsvrije rubberveeras met
onafhankelijke wielophanging [5]
•G
 rote veiligheidsverlichting met geïntegreerd
misachterlicht – de stevige dwarsligger zorgt
voor ideale veiligheid.
•	Slagvaste, recycelbare kunststof
spatschermen [6]
•	Grote banden [7]
Opbouwconstructie
•	Meervoudig gelijmde, gecoate, witte
plywood opbouw – stevig, weerbestendig
en met stabiel rijgedrag met een inwendige
hoogte van 1970 mm (alleen met speciale
folie verlijmbaar) [8]
•	Binnenverlichting voor goede verlichting
in het donker
• 2-velugeldeur met opbouwdraaisluiting, massieve scharnieren en rubber afdichtingen [9]
• Stevige, slipvaste zeefdrukvloerplaat –
meervoudig gelijmd en watervast [10]
•	Massieve sjorogen (KH/KH-F 5120 met
14 sjorogen, KH/KH-F 4120 met
10 sjorogen, KH/KH-F 3217 met 6 sjorogen)
op zeefdrukvloerplaat stevig gebout
(maximale trekkracht van 250 kg) [11]
• 2 stevige rangeerhandgrepen [12]

Daarmee kan men
voor de dag komen:

Toebehoren

De plateauwagenconstructie
van stevige dwarsliggers en
de massieve stalen profielbrug
voldoet aan de hoogste professionele eisen.

De omvangrijke originele toebehoren van
Böckmann staat op de pagina’s 16-17.

[9]

Veilig onderweg:

Tot in de details
doordacht:

De in- en uitwendige rubber afdichtingen aan de vleugeldeuren
houden alles optimaal dicht. –
Ideale bescherming tegen vocht.

De nieuwe sjorogen zijn vast met
de zeefdruk-vloerplaat verbonden
en maken de optimale beveiliging
van de lading mogelijk.
(Maximale trekkracht 250 kg)

Overzicht van modelvarianten
L x B x H (mm)
3200 x 1760 x 1970
4100 x 2060 x 1970
5100 x 2060 x 1970

totaalgewicht (kg)
2000/2700
2700/3000
2700/3000

Verdere technische gegevens en de nauwkeurige modelaanduidingen staan vermeld op pagina 18. Uw Böckmann partner geeft
u graag advies – vriendelijk en deskundig!
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Koelaanhangwagens, diepladers, modellen met één en twee assen (KK-serie)

Blijft altijd cool: De KK-serie.
De universele aanhangwagen is altijd fris onderweg - als mobiele koelruimte onverschillig of voor markten of
evenementen. De degelijke afwerking van dubbele aluminium vlonderprofielen is een optimale basis en zorgt voor
een hoge mate aan stabiliteit. De nieuwe met metaal beklede sandwichconstructie zorgt ervoor dat er geen energie
wordt verspild, maar dat er vanwege de goede isolatie in de compacte eenasser en ook in de koelaanhangwagen
met twee assen altijd het goede klimaat heerst. En: Ook de prijs-prestatieverhouding is een echte aanwinst!

[15]
Foto: KK-serie
koelaanhangwagen, model met
twee assen, geremd Foto met
uitschuifbare kabelsteunen voor
(toebehoren).

[10]

[4]
[8]
[5]
[1]
[3]

[6]

[9]

[12]

Inwendige
hoogte:
2000 mm
Inwendige
hoogte:
1500 mm

[11]
[13]

[11]
ca. 250 mm

Inwendige breedte:
1270 mm
Doorgangsbreedte:
1245 mm

[7]

Doorgangshoogte:
1945 mm

Doorgangshoogte:
1445 mm

[7]

Inwendige breedte:
1470 mm (3015) of
1820 mm (3018)
Doorgangsbreedte:
1445 mm (3015) of
1785 mm (3018)

Hier blijven geen wensen onvervuld: Onverschillig of u voor het model met één as of met twee assen beslist - ze hebben beide veel te bieden.

Bijvoorbeeld een stevige deurconstructie met opbouwdraaisluiting, massieve scharnieren en rubber afdichtingen die de transportgoederen optimaal beveiligen. Met origineel
toebehoren van Böckmann als bijvoorbeeld vergrendelstang en grendelrail kan uw “Böckmann” individueel uitgevoerd worden. Meer toebehoren staat vermeld op pagina 16 en 17.
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[10]

40 mm dik:

De nieuwe met metaal beklede
sandwichconstructie zorgt nu
voor tot 20% minder koelverlies
in vergelijking met het vorige
model. De buitenlaag is met
speciaal kunststof gecoat, die
extreem weerbestendig,
waterafstotend en kleurecht is.

[12]

Basisuitvoering van de
koelaanhangwagens,
diepladers, modellen met
één as en twee assen

[10]

Chassisconstructie

[8]
[8]
[1]
[2]
[2]

[7]

[4]

[6]
[5]

Foto: KK-serie
koelaanhangwagen, model
met één as, geremd. Foto
met uitschuifbare kabelsteunen
voor (toebehoren).

[9]
[15]
Moderne techniek voor
de hoogste eisen:

Het koelaggregaat is voor een
temperatuur van +4 °C tot +7 °C
geconstrueerd en met een temperatuurregeling, in- en uitschakelaar,
hoge capaciteits verdamper en
een 230 Volt stroomaansluiting
uitgevoerd.

Opbouwconstructie
•	40 mm dikke met metaal beklede
sandwichconstructie – voor een optimale
isolatie [10]
• Schuurbescherming aan de voor- en
zijwanden, ca. 250 mm hoog van aluminium
tranenplaat [11]
•	2 binnenverlichtingen (230 V / 12 V) voor
goede verlichting in het donker
•	2-vleugeldeur [12] met opbouwdraaisluiting,
massieve scharnieren, comforthandgreep en
rubber afdichtingen
• Stevige, slipvaste zeefdrukvloerplaat –
meervoudig gelijmd en watervast [13]
•	4 massieve sjorogen (KK 2513) resp.
6 massieve sjorogen (KK 3015 en KK 3018)
op zeefdrukvloerplaat vast gemonteerd,
(maximale trekkracht van 250 kg)
• 2 stevige rangeerhandgrepen [14]

[4]

Wij zorgen voor
eenvoudig koppelen:

Het autom. zware last steunwiel
(draagvermogen tot 500 kg)
zorgt niet alleen voor een veilige
stand, maar ook voor het snelle
en eenvoudige omhoogdraaien.

[5]

Koelaggregaat
Gewoon een cool idee:

De geïsoleerde vloer met aluminium
tranenplaat (toebehoren) zorgt voor
extra isolatie.
Handig en stevig:

De standaard uitschuifbare
kabelsteunen achter zijn aan
het frame bevestigd en zorgen
daarmee voor een veilige stand.

[11]

•	Stevige frameconstructie van dubbel
aluminium vlonderprofiel [1]
• Kleine laadhoogte dankzij diepladeruitvoering
•	2 dwarsliggers (KK 2513),
3 dwarsliggers (KK 3015) resp.
2 langsliggers (KK 3018) voor een hoge
mate aan stabiliteit en veel bijlading
•	Stevig geboute trekbuis
(modellen met één as) [2]
• Massieve, gekeurde, met de frameconstructie vast geboute V-dissel (modellen met twee
assen) – voor optimale rijstabiliteit en desgewenst snel en voordelig vervangbaar [3]
• autom. zwarelast steunwiel 500 kg [4]
•	2 uitschuifbare kabelsteunen achter,
met het frame verbonden [5]
• Onderhoudsvrije rubberveeras met
onafhankelijke wielophanging [6]
• Grote veiligheidsverlichting met geïntegreerd
misachterlicht – de stevige dwarsligger zorgt
voor ideale veiligheid [7]
• Slagvaste, recycelbare kunststof
spatschermen[8]
•	Grote banden [9]

•	Koelinstallatie met hoge capaciteits
verdamper, 230 Volt stroomaansluiting
voor temperatuurbereik van +4 °C tot +7 °C
aanwezig [15]

Toebehoren

Het omvangrijke originele toebehoren van
Böckmann staat op de pagina’s 16-17.

Overzicht van modelvarianten
L x B x H (mm)

Veiligheid standaard:

Vanwege de uitvoering van de
vooren zijwanden met aluminium
tranenplaat (ca. 250 mm hoog)
blijven zelfs extreme slagbelastingen zonder gevolgen.

2470 x 1270 x 1500/2000
2970 x 1470 x 2000
2970 x 1820 x 2000

totaalgewicht (kg)
1350/1500
2000/2700
2000/2700

Verdere technische gegevens en de nauwkeurige modelaanduidingen staan vermeld op pagina 18. Uw Böckmann partner geeft
u graag advies – vriendelijk en deskundig!
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Toebehoren (WCFplus-chassis)

Het originele toebehoren van Böckmann:
Rijcomfort met standaard voor auto’s.
Ontdek de mogelijkheden: Naar wens staat de liefhebbers van
rijcomfort conform auto-standaard een geselecteerde modellenserie aan gesloten aanhangwagens van Böckmann met witte of
naar keuze grijze opbouw ter beschikking. 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 werd het
door het bedrijf Westfalia Franz Knoebel en Soehne KG geconstrueerde schroefveer-chassis verder ontwikkeld. En wel tot het
World-Class-chassis conform auto-standaard. Daarmee zal ook
voortaan kwaliteit “Made in Germany” aan de hoge verwachtingen van de vele aanhangwagens qua rijcomfort conform autostandaard 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

De vering:

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

De wegligging:

Uitstekende koersstabiliteit Grote rijveiligheid - ook bij hoge snelhe
den in bochten

[4]

Extreem rustig rijgedrag

[3]

Onafhankelijke wielophanging met schroefveren als bij een gewone auto

Gesloten aanhangwagens
met 1820 mm inwendige
hoogte zijn ook met grijze
opbouw verkrijgbaar.

Inwendige hoogte naar keuze
1820 mm of 2020 mm

Foto:
Gesloten plywood aanhangwagens,
dieplader, model met twee assen,
geremd, met World-Class-chassis
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De keus is aan u:

De modellen van de KT-serie zijn
met een witte of grijze opbouw
(modellen met een inwendige hoogte
van 2020 mm alleen met witte
opbouw) verkrijgbaar.

Foto:
Gesloten plywood aanhangwagens,
dieplader, model met één as,
geremd, met World-Class-chassis

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.

Basisuitvoering
van de gesloten plywood
aanhangwagen
De uitgebreide basisuitvoering van de
gesloten plywood aanhangwagen staat
vermeld op pagina 4 en 5.

[1]

[2]

[3]

Verkrijgbaar voor de volgende
modellen
Gesloten plywood aanhangwagen, met één as (dieplader)
L x B x H (mm)

totaalgewicht (kg)

2515 x 1300 x 1520		
2515 x 1300 x 2020		

1350
1350

Gesloten plywood aanhangwagen, met twee assen
(dieplader)
L x B x H (mm)

totaalgewicht (kg)

3015 x 1500 x 1820/2020		
Exclusief bij Böckmann – de aanhangwagens met World-Class-chassis (WCFplus):

Rijcomfort met auto-standaard: Ontdek geselecteerde diepladermodellen met aluminium of stalen opbouw [1],
plateauwagenmodellen met normale of kleine laadhoogte [2] en een exclusief samengesteld programma aan
paardentrailers van de plywood-, aluminium- en polyester-klasse [3].

2000

Verdere technische gegevens en de nauwkeurige modelaanduidingen staan vermeld op pagina 18. Uw Böckmann partner geeft
u graag advies – vriendelijk en deskundig!
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Wij maken van theoretische wensen praktis
contact met ons op en wij maken van uw ge
Uw Böckmann partner in de buurt geeft u graag advies – vriendelijk en deskundig.

Verkoopaanhangwagens

Goede vooruitzichten voor uw verkoop:

Altijd een goede stand:

Met onze speciale producten komen uw producten
overal goed aan de man.

Wij hebben voor iedere extra wens de juiste oplossing en
zorgen ervoor dat u alles snel geregeld krijgt.

Voor goed draaiende
zaken:

Deze luikenconstructie is geschikt
voor een optimale presentatie
van uw producten of als mobiel
portaal.

Wij brengen uw verkoop op gang:

Als het succes nog vergroot kan worden, bieden wij u graag
nieuwe verkoopkanalen met extra luiken.

Voor een
perfecte presentatie:

De massieve inschuifbare opstap zorgt voor een
comfortabele instap. – Slechts één mogelijkheid,
om uw gesloten aanhangwagen heel individueel
aan te passen.
Wordt marktleider:

U zoekt nog naar de beste vorm van uw gesloten
aanhangwagen? Wij werken samen met u uw
persoonlijke verkoophit uit.
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sche modellen die er mogen zijn: Neem
esloten aanhangwagen een uniek model.

Individuele oplossingen

Hier lukt gewoon alles:

De aparte luikconstructies kunnen naar eigen
wens aangebracht worden. Vraag ons gerust!

Een prachtig idee:

Beste randvoorwaarden:

Bijzondere eisen vragen naar bijzondere oplossingen.
Voor een bedrijf voor brandbescherming werd er een
aanhangwagen met een speciale brandblusvoorziening uitgevoerd.

Extra’s horen bij ons bij de service. Zelfs speciale
opbouwen construeren en vervaardigen wij graag
voor u!

En de verkoop staat niets in de weg:

Wij staan open voor iedere speciale wens wat
betreft de deurconstructie en de -productie. Aanwijzing: Eventueel kan de deur het steunwiel raken.

Lak en opschriften*

Voor ideeën die blijven hangen:

Wij decoreren uw gesloten aanhangwagen naar
uw aanwijzingen en wensen.

* Plywood opbouw (behalve koelaanhangwagens) alleen met speciale
folie beplakbaar. Uw Böckmann distributeur geeft u graag advies!

Bij de uitvoering van de aanhangwagen moet er rekening worden gehouden met uitsparingen voor bijv.
sluitwerk, verlichtingselementen, handgrepen, ramen, spatschermen enz. - Uw Böckmann distributeur
geeft u graag advies!
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Kleine extra’s voor groot comfort.
Uw Böckmann partner in de buurt geeft u graag advies – vriendelijk en deskundig.

Laadvoorzieningen

Transportbeveiliging

Uitstelklep

Veiligheid van
Böckmann:

De verzonken sjorogen voor het
veilige vastsjorren van de lading

Aluminium
tranenplaat

In geen geval
te groot: De vergrendelstang

Rubberbekleding

klikt precies in de grendelrail
vast, snel en eenvoudig. – Voor
optimale transportveiligheid.

Silicone coating
Daarmee kan men goed laden:

In plaats van een vleugeldeur kan er een oprijplaat
(incl. hijsvoorziening en afdekplaat) gemonteerd
worden. Voor glijvast en comfortabel laden bieden
wij maar liefst drie bekledingen aan.

Zo lukt de verkoop goed:

Behalve de koelaanhangwagens kunnen alle modellen
van gesloten aanhangwagens met een uitstelklep (met
schokbreker) uitgevoerd worden. Verdere constructieve
oplossingen staan vermeld op pagina 14 en 15.

Voor alle gesloten aanhangwagens:

Bevestig de stalen of aluminium oprijrails aan de binnenkant van het zijbord bijv. met originele
aluminium oprijrails van Böckmann.
Houd bij de keuze van de
rails rekening met de lengte
van uw gesloten aanhangwagen.

Lengte:		

1500
1850
2000
2500

mm,
mm,
mm of
mm

De perfecte sluiting:

De vergrendelstang kan via een grendelrail individueel
op de transportgoederen aangepast worden.

Belastbaarheid*
500, 600, 700,
800, 2000 of
2750kg per paar

Breedte:	220 mm of
440 mm

Deuren

Isolatievloer

Afsluitende
alternatieven:

Indien niet standaard gemonteerd kan de gesloten
aanhangwagen in plaats van
met een 1-vleugeldeur met
een 2-vleugeldeur met stevige
opbouwdraaisluiting en rubber afdichtingen uitgevoerd
worden.

Voor de KT-serie: De modellen met 4000 mm

inwendige lengte zijn met massieve langsliggers uitgevoerd. In twee railmagazijnen kunnen de degelijke stalen oprijrails veilig en eenvoudig opgeborgen worden.
Open voor
handige ideeën:

Belastbaarheid*
2000 of
2400 kg
per paar

Naar wens kan er vooraan
of aan de zijkant een verdere deur ingebouwd worden. Op die manier heeft
u een extra snelle
toegang tot de
laadruimte.

Gewoon een cool idee:

00

m

m

260 mm

De geïsoleerde vloer met aluminium tranenplaat
zorgt voor extra isolatie (alleen KK-modellen).

20

Steunen

Opstappen
Uw platform voor
meer werkcomfort:

Voor de KH-serie: De plateauwagenmodellen

kunnen met onderschuifbare aluminium oprijrails
uitgevoerd worden.

Voor een veilige stand of
voor het bereiken van het
koelaggregaat of van een
klep kan op de V-dissel
een opstap van aluminium
tranenplaat gemonteerd
worden.

Belastbaarheid*
2000 of
2700 kg
per paar

[1]
m

10

24

m

[2]

260 mm

Dissel

310 mm

Voor alle gesloten
aanhangwagens:

Ieder model kan met originele
Böckmann rails voor motorfietsen uitgevoerd worden.

[2]
Dubbelop is beter:

Beslis voor uittrekbare schuifsteunen [1] of voor
zwenk- en uitschuifbare kabelsteunen[2].

* 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.

Kwaliteit waar men gaat of staat:

Door de montage van een 1-trapse en klapbare opstap
kunt u handig via de zijdeur instappen.
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In één oogopslag: Het originele
toebehoren van Böckmann.

KK-SERIE

KK
25
KK 13
3
KK 015 H
30
18
H

KH-SERIE

KH
32
KH 18
41
KH 21
512
1

KT
21
KT 13
25
KT 13
25
KT 13 K
30
KT 15 M
30
15
KT
40
KT 18 M
40
18
H

KT-SERIE

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

(details op pagina 12/13)

Opbouw gesloten aanhangwagen
Aluminium ribbelplaat op de vloer
Verzinkte stalen plaat op de vloer
Uitstelklep
Deur aan de zijkant of vooraan
2-vleugeldeur met driestangensluiting
Isolatievloer met aluminium tranenplaat

*

*

Transportbeveiliging
Grendelrail
Vergrendelstang
Kledingstang
Verzonken sjorogen
Oprijrails
Stalen oprijrails, kunnen ondergeschoven worden
Aluminium oprijrails, kunnen ondergeschoven worden
Stalen of aluminium oprijrails
binnen aan het zijbord bevestigd
of niet gemonteerd
Oprijplaat i.p.v. vleugeldeur,
incl. hefinrichting en
afdekplaat (advies:
met extra aluminium tranenplaat, silicone coating
of rubberbekleding afdekken)
Rails voor motorfietsen
Rail met beugel voor fietsen
Steunen
UItschuifbare kabelsteunen achter
Schuifsteunen

** ** **

***

Steunwielen
Steunwiel****
Massief autom. steunwiel****
autom. zwarelast steunwiel 500 kg
hoort bij basisuitvoering

als toebehoren verkrijgbaar

niet mogelijk

*

Modellen met een inwendige hoogte van 1520 mm en een breedte van tot 1300 mm zijn standaard met 1-velugeldeur uitgevoerd –
alle anderen met 2-vleugeldeur
**
Oprijplaat van massief plywood
*** Uitschuifbare kabelsteunen bij modellen met twee assen constructief niet mogelijk
**** Alle modellen met één as zijn standaard met een steunwiel, alle modellen met twee assen zijn standaard met een massief autom. steunwiel uitgevoerd

De gehele toebehorencatalogus staat in onze prijslijst. Uw Böckmann partner geeft u graag advies – vriendelijk en deskundig!
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Van professionals voor professionals:
Gesloten aanhangwagens van Böckmann.
Model

Inwendige afmetingen opbouw
Lengte
Breedte
Hoogte
mm
mm
mm

Doorgangshoogte
mm

Doorgangsbreedte
mm

Totaalgewicht
kg

Nuttige
last
kg

KT 2113/75*
KT 2113/135*
KT 2513/135* /15*
KT 3015/135* /15*

2100
2100
2515
3015

1300
1300
1300
1500

1520
1520
1520
1520

1445
1445
1445
1445

1245
1245
1245
1445

750
1350
1350/1500
1350/1500

486
1067
1004/1142
890/1020

KT 3015/135 M* /15 M*

3015

1500

1820

1745

1445

1350/1500

860/950

KT 2513/135H*
KT 3015/135H*

2515
3015

1300
1500

2020
2020

1945
1945

1245
1445

1350
1350

967
830

KT 2513/135K*

2515

1300

1690

2480**

1240

1350

870

KT 2513/20*

2515

1300

1520

1445

1245

2000

1515

KT 2513/20H*
KT 3015/20M* /27M*
KT 3015/20H* /27H*

2515
3015
3015

1300
1500
1500

2020
1820
2020

1945
1745
1945

1245
1445
1445

2000
2000/2700
2000/2700

1484
1437/2105
1394/2089

KT 4018/27 M* /30 M*
KT 4018/27H*
KT 4018/30H*

4000
4000
4000

1850
1850
1850

1820
2020
2020

1745
1945
1945

1795
1795
1795

2700/3000
2700
3000

1898/2110
1788
2079

KH-serie

KH
KH
KH
KH
KH
KH

3200
3200
4100
4100
5100
5100

1760
1760
2060
2060
2060
2060

1970
1970
1970
1970
1970
1970

1940
1940
1940
1940
1940
1940

1680
1680
1980
1980
1980
1680

2000/2700
2000/2700
2700/3000
2700/3000
2700/3000
2700/3000

1190/1875
1160/1850
1680/1945
1704/1930
1530/1790
1520/1780

KK-serie

KK2513/135
KK2513/15
KK2513/15 H

2470
2470
2470

1270
1270
1270

1500
1500
2000

1480
1480
1480

1235
1235
1235

1350
1500
1500

936
1070
1080

KK3015/20 H /27 H
KK3018/20 H /27 H

2970
2970

1470
1820

2000
2000

1980
1980

1435
1785

2000/2700
2000/2700

1365/2045
1284/1984

KT-serie

Plywood opbouw,
dieplader,
Modellen met één as

KT-serie

Plywood opbouw,
dieplader,
Modellen met twee
assen

Plywood opbouw,
dieplader,
Modellen met twee
assen

Koelaanhangwagens,
diepladers,
modellen met één en
twee assen

3218/20*
3218/20*
4121/27*
4121/27*
5121/27*
5121/27*

/27*
/27* F
/30*
/30* F
/30*
/30* F

* Plywood opbouw alleen met speciale folie beplakbaar. Uw Böckmann distributeur geeft u graag advies!
** Doorgangshoogte bij een opgeklapt aluminium deksel. De doorgangshoogte bij een gesloten aluminium deksel is 1690 mm.
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:

Horse Trucks

Paardentrailers

Plateauwagens

Diepladers

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

Autotransporters

Machinetransporters

Veetrailers
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Uw Böckmann partner
voor advies en service:

Kippers

www.boeckmann.com

