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

Kippers
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Alle kippers
zien er hetzelfde uit.
Böckmann: Aanhangwagens
voor professionals.

Het programma van
Böckmann kippers
in één oogopslag.

Van het extra grote laadvolume voor een optimaal gebruik tot het pendelzijbord
met verhoogde stalen hoekrongen voor een grote doorgangshoogte bij het los-

Achterwaartse- en driezijdse kippers,
aluminium zijborden

sen: Alle Böckmann aanhangwagens hebben veel verschillende gedetailleerde
oplossingen en
innovaties. En

Overzicht van modellen met één
as van de RK-serie:

nog een ander
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uw Böckmann
kipper een echte

Overzicht van modellen met
twee assen van de RK-serie:

aanhangwagen voor
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stevige constructie.
Innovatie uit traditie: In Lastrup in Nedersaksen produceren

Overzicht van de DK-serie:
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meer dan 300 medewerkers al vanaf het begin met vakmanschap
en modernste productietechniek in professionele kwaliteit
“made in Lastrup” – sinds 1956.

Alle kippers (behalve de modellen van
de TL-ALK-serie)

zijn met een massief gelast, vuurverzinkt basisframe met een grote staalprofielbrug geconstrueerd en zorgen daarmee voor een bijzondere duurzaamheid.
Achterwaartse en driezijdse kippers,
stalen zijborden

Ideaal voor de moeilijkste toepassingen: Voordelen waarmee alle producten
van Böckmann in vele landen uitblinken – en dat geldt niet alleen voor onze
kipper-modellen.

Overzicht van de RK-serie:
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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

Overzicht van de DK-serie:
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know-how van de constructie van paardentrailers en de inNeevatieve werkwijze
worden hierbij ook altijd toegepast op de productontwikkeling binnen het segment voor professionele aanhangwagens. Op de voorgrond staat hierbij altijd
een consequente klantgerichtheid. De op die manier uitgewerkte oplossingen

Toebehorenprogramma
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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 onver-

Technische gegevens
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vuld. Maar dat kunt u het beste zelf komen bekijken: Eerst op de volgende
bladzijden – en dan bij uw Böckmann dealer ter plaatse. Hij geeft u graag
advies – vriendelijk 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

350 mm

Autom. steunwiel

Loopwiel klapt bij het omhoogdraaien automatisch in
(RK-AL 2514 met standaardsteunwiel)

Hydraulische hendel

Van boven ingestoken lange
pomphendel voor eenvoudig
kiepen zonder te hoeven bukken

Laadvolume, XXL

Aanhanging

assteun

Optimaal gebruik – dankzij
een grote laadvloer en 350 mm
zijborden

Massieve gegoten koppeling (vanaf 3,0 t totaalgew.), V-dissel emn brede assteun voor degelijkheid en rijstabiliteit bij grote trekbelastingen

(RK-AL 2514 met 300mm zijbord, stalen
uitvoering met 400mm zijbord)

(RK-AL 2514 met stalen koppeling)

Pendelzijbord

Massieve, vuurverzinkte, verhoogde stalen hoekrongen met grote
opening voor het lossen

(RK-AL 2514/135 en RK-AL 2514/15 S
zonder veiligheidssteun)

Hydraulische stempel en kast

Stempel in het frame geïntegreerd; optioneel
zijn elektrische pomp, accu en olietank inclusief
beschermende zinken bak verkrijgbaar

(RK-AL 2514/135 en RK-AL 2514/15 S
zonder pendelzijbord)

Sluiting

Opliggende hefversluiter; daardoor
ook in beladen hoedanigheid goed
te openen
(RK-AL 2514 met geïntegreerde sluitingen)

Klapbare voorwand

Optimaal doorladen is mogelijk
(bij sommige modellen niet
compleet horizontaal klapbaar)

Veiligheidssteun

Voor het vastzetten van de bovenbrug bij onderhoudswerkzaamheden
– plotseling omlaagzakken wordt
voorkomen

Sjorbeugel met veer

Handige sjormogelijkheid voor
een snelle en geluidsarme transportbeveiliging
(bij RK-AL 2514/135 en
RK-AL 2514/15 S sjorbeugel toebehoren)

Gecombineerde
vloer & stalen profielbrug

Zeefdrukvloerplaat met gegalvaniseerde stalen
vloer; vuurverzinkte boven- en onderbrug met
railschacht (behalve RK 2514) voor oprijrails.
(RK-AL 2514/135 met zeefdrukvloer)

Banden

Banden met veel bodemvrijheid
voor ongunstig terrein; ideaal
rijgedrag
(RK-AL 2514 met 12”)
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Achterwaartse kipper, aluminium zijborden, model met één as (RK-serie)
[11]

Kleine afmetingen –
grote voordelen!
De kleine oplossing voor professionals: De RK-AL 2514
geeft u de beproefde kwaliteit van Böckmann van de kipper
productenserie met klein formaat. Met de compacte afmetingen van 2560 mm lengte en 1400 mm breedte overtuigt deze kipper door eenvoudig handling – ook in smalle
steegjes. Met de gelaste frameconstructie, de massieve
stalen profielbrug en de standaard V-dissel voldoet
hij aan de hoogste eisen.

[6]
[8]

[4]
[1]
Foto: RK-AL 2514/15 S
(Afmetingen: 2560 x 1400 x 300mm)

[3]

Basisuitvoering van de
achterwaartse kipper,
aluminium zijborden (RK-AL 2514)
Chassisconstructie
•	Torsiestijf, gelast en vuurverzinkt basisframe
[1] met massieve stalen profielbrug [2]
•	Extreem kleine laadhoogte van 665 mm
vanwege speciale banden [3]
• Massieve V-dissel met steunwiel [4]
• Onderhoudsvrije rubberveeras met
onafhankelijke wielophanging [5]
Opbouwconstructie
• Stevige, dubbelwandige en geanodiseerde
aluminium zijborden (300 mm hoog), voor
comfortabel laden en lossen [6]
•	Grote hydraulische telescoopcilinder met
handpomp [7] of elektrische hydraulische
pomp met noodhandpomp (toebehoren)
•	Stevige zeefdrukvloerplaat, verstevigd met
een gegalvaniseerde stalen vloer (behalve bij
RK-AL 2514/135) voor extreme puntbelasting
en ongevoeligheid voor stoten [8]
•	Achterste zijbord standaars in pendeluit
voering (behalve bij RK-AL 2514/135 en
RK-AL 2514/15 S) met verhoogde stalen
hoekrongen, voor een grote doorgangshoogte
bij het lossen [9]
•	Sjormogelijkheid aan de zijkant met
4 massieve sjorbeugels in de zijafdekking
(bij RK-AL 2514/135 en RK-AL 2514/15 S
toebehoren, maximale trekkracht van 250 kg)
[10]

Foto: RK-AL 2514/15
(Afmetingen: 2560 x 1400 x 300mm)

[9]

[4]

[10]

UItstekende
rijeigenschappen:

Grote koersnauwkeurigheid
dankzij de degelijke chassis
constructie met V-dissel.

Het omvangrijke originele toebehoren
van Böckmann staat op pagina 12 en 13.

de transportgoederen. (Toebehoren bij
RK-AL 2514/135 en RK-AL 2514/15 S)

[6]

Overzicht van
modelvarianten

•	4 handige stalen hoekrongen geven
insteekmogelijkheden voor voorwandgalerie,
staalrooster opzetstuk of zeil en toog.
Ze kunnen bovendien voor het vervoer
van bijzonder grote goederen uitgenomen
worden [11]

Toebehoren (RK-AL 2514)

Sjorbeugels: Voor het vastzetten van

Handig en stevig:

Klapbare voor-, achter- en
zijborden voor comfortabel
laden en lossen.

L x B x H		
(mm)		

totaalgew.
(kg)

2560 x 1400 x 300

1350/1500

Verdere technische gegevens en de nauwkeurige modelaanduidingen staan vermeld
op pagina 14. Uw Böckmann partner geeft
u graag advies – vriendelijk en deskundig.
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[6]

[2]

Beweeglijk. Stevig. Handig:

De bijzonder smalle constructie van de
RK-AL 2514 (met 2560mm lengte en
1400 mm breedte) overtuigt met de
comfortabele hantering – met name in
nauwe steegjes. In combinatie met het
gelaste en vuurverzinkte basisframe en de
grote stalen profielbrug is hij bij uitstek
geschikt voor dagelijks professioneel gebruik.

[8]

[7]
Foto: RK-AL 2514
(Afmetingen: 2560 x 1400 x 300mm)

[1]

[5]
Kleine
laadhoogte
von 665 mm

[4]

[3]
Meer comfort: De RK-AL 2514 overtuigt niet alleen met de extreem
kleine laadhoogte van slechts 665mm, het lage zwaartepunt zorgt vooral
voor optimaal rijgedrag en daarmee tot meer veiligheid. Met het staalrooster opzetstuk (toebehoren) heeft u met name goederen die weg
kunnen waaien goed onder controle (elektronische hydraulische pomp
met afstandsbediening en noodhandpomp; toebehoren).

Foto: RK-AL 2514
(Afmetingen: 2560 x 1400 x 300mm)

Sterk begin: Het voordelige model voor beginners
RK-AL 2514/135 overtuigt met een gelaste frameconstructie
met V-dissel en massieve stalen profielbrug en aan 4 kanten
klapbare zijborden met vuurverzinkte stalen hoekrongen.
De speciale 12” banden zorgen voor een kleine laad
hoogte. Naar wens is dit model uiteraard ook met
een elektrische hydraulische pomp en een
noodhandpomp verkrijgbaar!

Tijd is geld: Met de afstandsbediening voor

de elektrische hydraulische pomp en noodhandpomp (toebehoren) kunnen de transportgoederen
snel, eenvoudig en veilig gelost worden.

Foto: RK-AL 2514/135
(Afmetingen: 2560 x 1400 x 300mm)
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Achterwaartse kipper, aluminium zijborden, modellen met twee assen (RK-serie)

Massieve voordelen.
De legendarische, compacte achterwaartse kippers bewijzen
sinds vanouds bij het dagelijks gebruik dat ze de goede kippers
zijn voor professionals. Onverschillig of het gaat om stortgoederen, bouwmateriaal of bouwmachines. In de nieuwste uitvoering
met de gelaste frameconstructie, de massieve stalen
profielbrug, het handige pendelzijbord en de met
gegalvaniseerd staal verstevigde zeefdrukvloerplaten
zorgen deze kippers ook voortaan voor maatstaven.

[2]

[9]

[7]

Foto: RK-AL 2516/27
(Afmetingen: 2560 x 1650 x 350mm)

[10]

[5]

[6]

[8]

[1]

[4]

Basisuitvoering van de
achterwaartse kipper,
alumium zijborden
Chassisconstructie
•	Torsiestijf, gelast en vuurverzinkt basisframe [1]
met massieve stalen profielbrug [2]
• Massieve V-dissel met autom. steunwiel [3]
• Onderhoudsvrije rubberveeras met
onafhankelijke wielophanging [4]
Opbouwconstructie
•	Stevige, dubbelwandige en geanodiseerde
aluminium zijborden 350mm hoog, aan vier
kanten uitklapbaar, voor comfortabel laden
en lossen [5]
•	Grote hydraulische telescoopcilinder met
handpomp [6] of elektrische hydraulische
pomp met noodhandpomp (toebehoren)
•	Stevige zeefdrukvloerplaat, verstevigd met
een gegalvaniseerde stalen vloer voor
extreme puntbelasting en ongevoeligheid
voor stoten [7]
•	Achterwand standaard als pendelwand met
verhoogde stalen hoekrongen uitgevoerd,
voor grote doorgangshoogte bij het lossen

[9]

Veilig
onderweg:

Met de originele
sjorbeugels van Böckmann voor de transportbeveiliging van de lading.

[8]

•	Sjormogelijkheden aan de zijkant met
4 massieve sjorbeugels in de zijafdekking
(maximale trekkracht van 250 kg) [9]
•	4 handige stalen hoekrongen zorgen voor
insteekmogelijkheden voor bijv. een voorwandgalerie of een staalrooster opzetstuk

[3]

Toebehoren
Het omvangrijke originele toebehoren van
Böckmann staat op pagina 12 en 13.

LxBxH
(mm)		

totaalgew.
(kg)

2560 x 1650 x 350
3060 x 1650 x 350

2000/2700
2700/3000

Verdere technische gegevens en de nauwkeurige modelaanduidingen staan vermeld
op pagina 14. Uw Böckmann partner geeft
u graag advies – vriendelijk en deskundig.

[10]

•	Railschacht in de bovenbrug voor de
eenvoudige achteraf uitgevoerde montage
van oprijrails [11]

Overzicht van
modelvarianten

Standaard comfort: Bij alle

RK-AL-modellen zijn de borden
voor meer comfort bij het laden
aan 4 kanten klapbaar. Aan de massieve
V-dissel is standaard een
autom. steunwiel gemonteerd.
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[5]

[2]

[7]
Deze modellen zijn ook met stevige, vuurverzinkte stalen zijborden verkrijgbaar. Meer
informatie staat vermeld op pagina 10 en 11.

[11]

Met railschacht
in de bovenbrug

Absoluut hard:

[3]

De stevige constructie van de achterwaartse kipper met twee assen van een gelast
basisframe en een massieve stalen profielbrug met vier langsliggers en railschacht,
voldoet aan de hoogste professionele
eisen. Afbeelding met oprijrails
(toebehoren).

[6]

Foto: RK-AL 2516/27
(Afmetingen: 2560 x 1650 x 350mm)

[4]

[1]

[6]

[3]

Tijd is geld:

Met de elektrische hydraulische pomp en
de noodhandpomp (toebehoren) voor het snelle
en comfortabele lossen van stortgoederen.
De afstandsbediening is eenvoudig te hanteren en
kan afgesloten worden. Onderschuifbare oprijrails
zijn eveneens als toebehoren verkrijgbaar.

8

Driezijdige kippers, aluminium zijborden (DK-serie)

Ideaal voor iedere toepassing:
De driezijdige profi-kipper
van Böckmann.

[9]

Leer nieuwe kanten kennen: Met de professionele driezijdige kipper
van Böckmann heeft u de ideale oplossing van stortgoederen,
bouwmateriaal of bouwmachines. Want deze kipper zal u in
drie opzichten overtuigen: Wat betreft stabiliteit, veiligheid
en comfort. – Stel de kwaliteit van Böckmann gewoon
op de proef. Het beste iedere dag!

[7]

Foto: DK-AL 3218/27
(Afmetingen:
3240 x 1800 x 350mm)

[5]
[10]

[6]
[8]

[1]

[4]

[5]
[2]

Groot. Groter. DK-AL 3718 E*:

Met het grootste kippermodel maakt Böckmann
zijn programma van driezijdige kippers compleet
(Afmetingen: 3740 x 1800 x 350 mm).

[1]
[3]

*S
 tandaard met elektr. hydraulische pomp
incl. accu en noodhandpomp

[8]

[5]
Meer laadcomfort:

Met de speciale Banden (toebehoren)
wordt de laadhoogte, bijv. bij de uitvoering met 3,0 t
totaalgew. – 95 mm lager tot 695 mm. – Ideaal
voor het laden van bouwmachines. Afbeelding
met zijwandgalerie (toebehoren).

Laadhoogte 95 mm lager
tot 695 mm gereduceerd
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[2]

[11]
Met railschacht
in de bovenbrug

[2]

[11]
Foto: DK-AL 3218/27
(Afmetingen: 3240 x 1800 x 350mm)

[5]
[6]

[1]

[3]

[4]

Nu wordt het achteraf monteren
nog eenvoudiger:

De nieuwe modellen van de DK 2516-serie zijn met een
railschacht in de bovenbrug voor het eenvoudige achteraf
monteren van oprijrails uitgevoerd.

[3]

Foto: DK-AL 2516/15
(Afmetingen: 2560 x 1650 x 350mm),
afb. toont toebehoren

[9]

Veilig
onderweg:

Met de originele
sjorbeugels van Böckmann voor de transportbeveiliging van de lading.

Basisuitvoering
van de driezijdige kipper,
alumium zijborden
Chassisconstructie
•	Torsiestijf, gelast en vuurverzinkt basisframe
[1] met massieve stalen profielbrug [2]
•	Massieve V-dissel met autom. steunwiel [3]
	DK 3218 en DK 3718 met 3000 resp.
3500 kg standaard met zware last steunwiel
•	Onderhoudsvrije rubberveeras met
onafhanke lijke wielophanging [4]
Opbouwconstructie
•	Stevige, dubbelwandige en geanodiseerde
aluminium zijborden (350mm hoog), aan
4 kanten klapbaar, voor comfortabel laden
en lossen [5]
•	Grote hydraulische telescoopcilinder met
hand pomp, aan 3 kanten kantelbaar [6]
of elektrische hydraulische pomp met
noodhandpomp (toebe horen)
•	Stevige zeefdrukvloerplaat, verstevigd
met een gegalvaniseerde stalen vloer voor
extreme puntbelasting en ongevoeligheid voor
stoten [7]
•	Achterwand standaard als pendelwand
met ver hoogde stalen hoekrongen uitgevoerd, voor grote doorgangshoogte bij het
lossen [8]
•	Sjormogelijkheden aan de zijkant met
4 massieve sjorbeugels in de zijafdekking
(maximale trekkracht van 250 kg) [9]
•	4 handige stalen hoekrongen zorgen voor
in steekmogelijkheden voor zeil en toog,
voor wandgalerie of een staalrooster
opzetstuk. Ze kunnen bovendien voor
het vervoer van bij zonder grote goederen
uitgenomen worden. [10]
•	Railschacht in de bovenbrug voor de
eenvoudige achteraf uitgevoerde montage
van oprijrails [11]

Toebehoren
Het omvangrijke originele toebehoren van
Böckmann staat op pagina 12 en 13.

[3]

Overzicht van modelvarianten
Stevig in ieder opzicht:

Onderschuifbare oprijrails zijn als toebehoren verkrijgbaar. Voor de
eenvoudige montage van oprijrails achteraf zijn zijschachten in de
bovenbrug voorgemonteerd.
Standaard comfort:

Bij alle DK-modellen zijn de zijborden
voor meer comfort bij het laden aan 4 kanten klapbaar.
Aan de massieve V-dissel is standaard een
autom. steunwiel gemonteerd.
*	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.

L x B x H (mm)
2560 x 1650 x 350
3240 x 1800 x 350
3740 x 1800 x 350

totaalgewicht (kg)
1500/1800/2700/3000
2700/3000/3500
3000/3500

Verdere technische gegevens en de nauwkeurige modelaanduidingen staan vermeld op pagina 14. Uw Böckmann
partner geeft u graag advies – vriendelijk en deskundig.
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Achterwaartse en driezijdse kippers, stalen zijborden (RK-/DK-serie)

Gebouwd voor harde omstandigheden.
De nieuwe achterwaartse en driezijdse kippers van de
RK-ST- en DK-ST-serie laten een prachtige indruk achter. –
En dat ligt niet alleen aan de vuurverzinkte stalen zijborden.

Net als alle kippers van Böckmann overtuigen de nieuwe achterwaartse en driezijdige kippers met hun weergaloze kwaliteit.
Onverschillig of de gelaste frameconstructie, de massieve stalen
profielbrug, het handige pendelzijbord of de met gegalvaniseerd
staal verstevigde zeefdrukvloerplaat voor extreme puntbelasting.
Profiteer van de Böckmann kwaliteit. – Iedere dag!

[5]

[2]

[8]
Gewoon gevarieerd:

Vanwege de veelzijdige
toepassingsmogelijkheden
van de nieuwe driezijdige
kippers van de DK-ST-serie
komt u altijd goed voor de dag.
Profiteer van de stevige con
structie en de vuurverzinkte
stalen zijborden. – Gebouwd
voor de meest veeleisende
dagelijkse toepassingen!

[7]

[10]

[9]

Foto: DK-ST 3718/30
(Afmetingen: 3740 x 1800 x 400mm),
zijwandgalerie toebehoren

Foto: DK-ST 2516/15
(Afmetingen: 2560 x 1650 x 400 mm),
afb. toont toebehoren

Hard. Harder. Staal: De stevige,
vuurverzinkte stalen zijborden (400 mm hoog)
zijn gebouwd voor staalhard gebruik.
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Foto: RK-ST 2516/27
(Afmetingen: 2560 x 1650 x 400mm)

[5]
[7]
Gewoon stevig: Het
gelaste en vuurverzinkte basisframe en de met gegalvaniseerd
staal versterkte zeefdrukvloerplaat
voldoen aan de hoogste professioenele
eisen. – Dag in dag uit.

[10]
[3]
[1]

[8]
[4]

[5]
[9]

[2]

Met railschacht
in de bovenbrug

Chassisconstructie
•	Torsiestijf, gelast en vuurverzinkt basisframe [1]
met massieve stalen profielbrug [2]
•	Massieve V-dissel met autom. steunwiel [3]
DK 3218 en DK 3718 met 3000 resp.
3500 kg standaard met zware last steunwiel
•	Onderhoudsvrije rubberveeras met
onafhanke lijke wielophanging [4]

[7]

Absoluut hard:

De stevige constructie
van de achterwaartse kipper met twee
assen met stalen zijborden, van een gelast
basisframe en een massieve stalen profielbrug met vier langsliggers en railschacht,
voldoet aan de hoogste professionele eisen.
Afbeelding met oprijrails (toebehoren).

Overzicht van de
modelvarianten van de
RK-ST-serie
L x B x H (mm)
2560 x 1650 x 400
3060 x 1650 x 400

2560 x 1650 x 400
3240 x 1800 x 400
3740 x 1800 x 400

totaalgew. (kg)

[3]

Opbouwconstructie
•	Stevige, vuurverzinkte stalen zijborden
(400 mm hoog), aan 4 kanten klapbaar,
voor comfortabel laden en lossen [5]
•	Grote hydraulische telescoopcilinder met
hand pomp, (bij DK aan 3 kanten kantelbaar)
[6] of elektrische hydraulische pomp met
noodhand pomp (toebehoren)
•	Stevige zeefdrukvloerplaat, verstevigd
met een gegalvaniseerde stalen vloer
voor extreme puntbelasting en ongevoeligheid
voor stoten [7]
•	Achterwand standaard als pendelwand met
ver hoogde stalen hoekrongen uitgevoerd,
voor grote doorgangshoogte bij het lossen
[8]

2700
2700/3000

[9]

totaalgew. (kg)
1500/1800/2700/3000
2700/3000/3500
3000/3500

Verdere technische gegevens en de nauwkeurige
modelaanduidingen staan vermeld op pagina 14.
Uw Böckmann partner geeft u graag advies –
vriendelijk en deskundig.

[11]

[6]

[1]

Overzicht van de
modelvarianten van de
DK-ST-serie
L x B x H (mm)

[11]

Basisuitvoering van de
achterwaartse en driezijdse
kippers, stalen zijborden

Veilig onderweg:

Met de originele sjorbeugels van Böckmann voor
de transportbeveiliging
van de lading.

• Sjormogelijkheden aan de zijkant met
	 4 massieve sjorbeugels in de zijafdekking
(maximale trekkracht van 250 kg) [9]
•	4 handige stalen hoekrongen zorgen voor
insteekmogelijkheden voor zeil en toog, voor
wandgalerie of een staalrooster opzetstuk.
Ze kunnen bovendien voor het vervoer van
bij zonder grote goederen uitgenomen
worden. [10]
•	Railschacht in de bovenbrug voor de
eenvoudige achteraf uitgevoerde montage
van oprijrails [11]

Toebehoren
Het omvangrijke originele toebehoren van
Böckmann staat op pagina 12 en 13.
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Ontdek het originele
toebehoren van Böckmann.
Uw Böckmann partner in de buurt geeft u graag advies – vriendelijk en deskundig.

Oprijrails

Opbouwelementen

Elektrische hydraulische pomp

Eenvoudige achteraf
montage van de oprijrails
door een standaard railschacht in de bovenbrug
(behalve RK-AL 2514)

Meer transporteren: De stevige, dubbelwandige en geanodiseerde aluminium zijbordverhoging
zorgt voor meer plaats voor de lading**.

Belastbaarheid*
2000 of 2700 kg
per paar

m

10

m

24

260 mm

310 mm

Laden kan zo leuk zijn:

Met de originele aluminium oprijrails van Böckmann
(niet voor de modellen RK-AL 2514 verkrijgbaar).

Opbergkist

Tijd is geld: De elektrische hydraulische pompmet
Meer plaats: De geanodiseerde aluminium

opzetkast verhoogt de zijborden en verdubbelt
het laadvolume**.

noodhandpomp (toebehoren, zie pag. 13) voor het
snelle en comfortabele lossen van stortgoederen.

[1]
Bergruimte voor belangrijke zaken:

De afsluitbare opbergkist is met 440 x 150 x 210 mm
en een max. belading van 20 kg erg ruim (voor de
modellen RK-AL 2514, DK-AL 3218 en DK-AL 3718
leverbaar).

[2]

Alles onder controle: Het staalrooster opzetstuk is

Laad weer eens de accu´s op:

vooral geschikt voor het transport van tuinafval. Zodat er
niets van lichte transportgoederen achterblijft adviseert
Böckmann de toepassing van een containernet.

Handig met de originele laadkabel [1] en het laad
toestel [2] voor de elektrische hydraulische pomp.

Transportbeveiliging

[2]

Steunen

[1]

Comfort met een druk op de knop:
Veiligheid van Böckmann:

De originele Böckmann zijwandgalerie voor het
veilige vastsjorren van de lading (bij 500 mm zijbord
en banden niet mogelijk).

Dubbelop is beter:

Zwenk- en uitdraaibare uitschuifbare kabelsteunen.

De afstandsbediening [1] van de elektrische
hydraulische pomp met noodhandpomp [2]
(zie pag.14) is eenvoudig te hanteren en kan
afgesloten worden.

Laadhoogte
Standaard laadhoogte
(770/790 mm)

Meer
laadcomfort:

Voor meer veiligheid: De voorwandgalerie zorgt

voor meer veiligheid van het transport en bij het rijden
– met name bij rechtopstaande transportgoederen.

Met de speciale
Banden wordt de
laadhoogte tot
695 mm gereduceerd. – Ideaal
voor het laden van
bouwmachines.

*	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.
** Voorwand kan bij zijbordverhogingen en gemonteerde kast niet geheel uitgeklapt worden

Comfortabeler gaat het niet: Met de

draadloze afstandsbediening kunt u eenvoudig
vanaf een afstand lossen.
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In één oogopslag: Het originele
toebehoren van Böckmann.

RK-ST-/DK-ST-SERIE
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-S
6
/
DK T 251 27/30
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L 3 /20
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RK-AL-SERIE

Chassis
Wielschokbrekers
Kleinere laadhoogte door
speciale 13” banden
Opbouwelementen
Staalrooster opzetstuk
Geanodiseerde aluminium kast******
Zeil en toog
Zijbordverhoging naar 500 mm******
Gegalvaniseerde staalplaat op de vloer
Transportbeveiliging
Zijwandgalerie**
Voorwandgalerie
Containernet
Opbergkist
Afsluitbare opbergkist
Hydraulisch systeem
Hydraulische aansluiting voor trekker
Elektrische hydraulische pomp met accu,
laadcontactdoos (12V/88 Ah) en noodhandpomp
Draadloze afstandsbediening
voor de hydraulische pomp*****
Permanent-laadtoestel****
voor elektrische hydraulica*****
Laadtoestel voor de elektrische hydraulica
Oprijrails
Aluminium oprijrails, kunnen ondergeschoven worden
Stalen of aluminium oprijrails binnen
aan zijbord bevestigd of niet gemonteerd
Steunen
Uitschuifbare kabelsteunen
Steunwielen
Steunwiel
Autom. steunwiel
Zwarelast steunwiel
hoort bij basisuitvoering
*
*2
*
**
***
****
*****
******
1

*1

*1
*2

als toebehoren verkrijgbaar

niet mogelijk

3000 kg en 3500 kg uitvoering standaard met zwarelast steunwiel
bij 2700 kg totaal gewicht als toebehoren verkrijgbaar
Modellen met één as
bij 500 mm zijborden 12”- resp. 13” banden niet mogelijk
niet mogelijk in combinatie met uitschuifbare kabelsteunen
laadkabels en stekkers voor het laadtoestel vallen weg
alleen in combinatie met elektrische hydraulische pomp met accu te bestellen
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!

*2
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Van professionals voor professionals:
Kipper van Böckmann.

RK-/DK-serie

achterwaartse /
driezijdige kipper,
aluminium
zijborden

RK-/DK-serie

Achterwaartse /
driezijdige kipper,
stalen zijborden

Model

Inwendige afmetingen opbouw
Lengte
Breedte
Hoogte
mm
mm
mm

Totaalgewicht
kg

Nuttige
last
kg

Steunwiel

Pendelbordwand
achter

Laadhoogte
mm

RK-AL 2514/135
RK-AL 2514/15 S
RK-AL 2514/15

2560
2560
2560

1400
1400
1400

300
300
300

1350
1500
1500

919
1040
1015

ja
ja
ja

nee
nee
ja

665
665
665

RK-AL
RK-AL
RK-AL
RK-AL

2516/20
2516/27
3016/27
3016/30

2560
2560
3060
3060

1650
1650
1650
1650

350
350
350
350

2000
2700
2700
3000

1320
2020
1995
2260

autom.
autom.
autom.
autom.

ja
ja
ja
ja

770
770
770
790

DK-AL
DK-AL
DK-AL
DK-AL

2516/15
2516/18
2516/27
2516/30

2560
2560
2560
2560

1650
1650
1650
1650

350
350
350
350

1500
1800
2700
3000

913
1192
2020
2302

autom.
autom.
autom.
autom.

ja
ja
ja
ja

790
790
780
780

DK-AL 3218/27
DK-AL 3218/30
DK-AL 3218/35

3240
3240
3240

1800
1800
1800

350
350
350

2700
3000
3500

1875
2140
2600

autom.
autom.
autom.

ja
ja
ja

770
790
790

DK-AL 3718/30 E*
DK-AL 3718/35 E*

3740
3740

1800
1800

350
350

3000
3500

2060
2520

autom.
autom.

ja
ja

790
790

RK-ST 2516/27
RK-ST 3016/27
RK-ST 3016/30

2560
3060
3060

1650
1650
1650

400
400
400

2700
2700
3000

1970
1940
2205

autom.
autom.
autom.

ja
ja
ja

770
770
780

DK-ST
DK-ST
DK-ST
DK-ST

2516/15
2516/18
2516/27
2516/30

2560
2560
2560
2560

1650
1650
1650
1650

400
400
400
400

1500
1800
2700
3000

855
1030
1970
2245

autom.
autom.
autom.
autom.

ja
ja
ja
ja

790
790
780
780

DK-ST 3218/27
DK-ST 3218/30
DK-ST 3218/35

3240
3240
3240

1800
1800
1800

400
400
400

2700
3000
3500

1825
2090
2550

autom.
autom.
autom.

ja
ja
ja

760
775
775

DK-ST 3718/30 E*
DK-ST 3718/35 E*

3740
3740

1800
1800

400
400

3000
3500

1950
2440

autom.
autom.

ja
ja

775
775

* Standaard met elektr. hydraulische pomp en noodhandpomp
Alle kippers zijn optioneel met een elektrische hydraulische pomp verkrijgbaar.
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

Machinetransporters

Gesloten aanhangwagens

Veetrailers
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Uw Böckmann partner
voor advies en service:

Autotransporters

www.boeckmann.com

