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

Machinetransporters

2

Alle autotransporters
zien er hetzelfde uit.
Het programma van
Böckmann transporters
in één oogopslag.

Böckmann: Aanhangwagens
voor professionals.
Van het originele aluminium bord van Böckmann met geïntegreerd aluminium
frame voor meer stabiliteit, via massieve oprijplaten en oprijrails voor het veilige
laden en lossen tot aan de stevige onderbouwconstructies voor het dagelijks

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

gebruik. Alle Böck-
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mann aanhangwa-
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gens hebben veel
Transporter voor kleine auto’s, dieplader
Overzicht van de UT-AL-serie:

verschillende
gedetailleerde
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oplossingen en
innovaties. En nog

Universele transporteur, dieplader
Overzicht van de UT-ST-serie:

een ander punt

6–7

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.

Bouwmachinetransporter met
omhoogklapbare oprijrails, dieplader
Overzicht van de MT-ST-serie:

maakt van uw
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Böckmann machinetransporter een
echte aanhang-

wagen voor professionals: de stevige constructie. Alle modellen zijn bijzonder
duurzaam. Ideaal voor alle lichte en zware transporttaken bij het dagelijkse
werk. Voordelen waarmee alle producten van Böckmann in vele landen

Dieplader met stalen oprijrails

Overzicht van de TL-AS-serie:

uitblinken – en dat geldt niet alleen voor onze machinetransporters.
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is Böckmann al sinds meer dan 60 jaar succesvol – als marktleider in Duitsland
en als één van de toonaangevende merken voor paardentrailers in Europa.

Kantelbare bouwmachinetransporter
met oprijplaat, plateauwagen
Overzicht van de MH-AL-serie:

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

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

werkwijze worden hierbij ook altijd toegepast op de productontwikkeling binnen

10-11

het segment voor autoaanhangwagens. Op de voorgrond staat hierbij altijd een
consequente klantgerichtheid. De op die manier uitgewerkte oplossingen zullen

Verdere transportoplossingen

u bij het dagelijks gebruik helpen. Verheugt u zich op grootste functionaliteit,
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• Diepladermodellen met oprijrails

een overtuigend rijgedrag, de hoogste veiligheid en een uitstekende prijsprestatieverhouding. En ook qua ontwerp blijven er geen wensen onvervuld.
Maar dat kunt u het beste zelf komen bekijken: Eerst op de volgende bladzijden

• Kippermodellen met oprijrails

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

• Plateauwagenmodellen met oprijrails

vriendelijk en deskundig!
Toebehoren en
speciale uitvoeringen

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

Duurzamer

Veiliger

MT-serie

Comfortabeler

Schepbevestiging

Ramp & rails

Extra brede oprijrails over de
laadbreedte verschuifbaar
(optioneel met hefinrichting)

V-dissel & gegoten koppeling

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

Sjormogelijkheden

In het bord geintegreerde
sjorgalerie voor een optimale
transportbeveiliging.

MH-serie

Handige schepbevestiging
op de dissel

Autom. steunwiel

Grote belastbaarheid bij het
rangeren; loopwiel klapt bij het
omhoogdraaien automatisch in

Constructie

Massieve, kantelbare dwar-/langsliggerconstructie met hydraulische hefvoorziening voor
de hoogste professionele eisen

Sjorbeugel met veer

Handige sjormogelijkheden
voor de snelle en geluidsarme
transportbeveiliging

TL-ALK-serie

(Standaard bij MH-AL, UT-ST, MT-ST)

Oprijplaat

Massieve geperforeerde
staalplaat; gasveren voor het
eenvoudige neerlaten en
optillen

Kantelvoorziening

Eenvoudig optillen en neerlaten van de laadvloer door een
gasveer

Oprijplaat

Massieve, gegalvaniseerde en
glijvaste oprijplaat van geperforeerde staalplaat (500 mm lang)

Aluminium bord

Stevig, dubbelwandig en geanodiseerd
aluminium bord met geintegreerd aluminium
frame – voor meer stabiliteit

Veilig onderweg

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)
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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]

[9]
[3]

[10]
[6]
[7]
[8]

Basisuitvoering van de
kantelbare aluminium
diepladers
•	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]

Foto:
Kantelbare aluminium dieplader,
model met één as, geremd, met
galerie aan de voor- en zijwand
(toebehoren)

[1]

[5]

[10]

•	Massieve sjorogen [10]:

4 stuks tot een inwendige lengte van 515 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 14-15.

Overzicht van modelvarianten
L x B x H (mm)
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.

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 zeefdruk-vloerplaat
verbonden en maken de optimale beveiliging van
de lading mogelijk.

5

Transporters voor kleine voertuigen, diepladers (UT-AL-serie)

Erg veelzijdig.
[5]

Prachtige vooruitzichten: Onverschillig of u een mini
graafmachine, kleinere bouwmachines of kleine voertuigen
wilt vervoeren, met de transporter voor kleine voertuigen van
de UT-AL-serie komt u in ieder geval goed voor de dag –
dankzij de aluminium geanodiseerde opbouw en de massieve
langsliggerconstructie (behalve UT-AL 2515/75) met originele
professionele kwaliteit van Böckmann. En met het uitgebreide
optieprogramma kunt u uw “Böckmann” geheel naar eigen
wens uitvoeren.

[14]
[9]

[3]

[11]

[1]

[12]
[10]
[13]
Wij maken u mobiel:

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

[7]

[14]

[6]
[1]
[4]

[9]

[10]

[8]

[5]
[13]

Foto:
Transporteurs voor kleine voertuigen met schuifsteunen
en steunwiel, model met één as, geremd, stalen oprijrails
en opspanmechanisme (toebehoren)

Basisuitvoering van de
transporters voor kleine
voertuigen, diepladers

[2]

[5]

Houden zich aan hun
belofte:

De al standaard gemonteerde,
massieve schuifsteunen voor
een optimale stand bij het
laden en lossen.

[7]
Veilig en comfortabel op weg:

Voor de transportbeveiliging zijn er standaard vier vaste aanbindringen gemonteerd. Samen met de onderschuifbare
aluminium oprijrails (Toebehoren) en de
kleine oprijhoek vanwege de uitvoering
als dieplader wordt het laden en lossen
heel eenvoudig.

Goed rijden:

Twee massieve stalen langsliggers
(behalve UT-AL 2515/75) zorgen voor
optimale stabiliteit en uitstekende rijeigenschappen – ook bij veel bijlading.

Overzicht van
modelvarianten
L x B x H (mm)

Alles onder controle:

Met het stevige, mechanische kabelopspanmechanisme met hijsbok (toebehoren)
– voor eenvoudig en veilig laden en lossen.
Door de uitneembare en klapbare voorwand
en achterklep is dat ook bij grote transportgoederen mogelijk.

2515 x 1500 x 150
3015 x 1850 x 150

totaalgewicht (kg)
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.

• Stevige, dubbelwandige en geanodiseerde
aluminium zijborden (150 mm hoog) met
geintegreerd aluminium frame [1]
• Handige diepladeruitvoering, de laadvloer
ligt tussen de wielen, voor een kleine
oprijhoek en optimale rijeigenschappen
• 2 massieve stalen langsliggers (behalve
UT-AL 2515/75) voor optimale stabiliteit [2]
• Achterklep [3] en voorwand [4] klapbaar
en uitneembaar, voor grote en zware
transportgoederen en als terugrolen startbeveiliging
• Massieve schuifsteunen voor een veilige 		
stand bij het laden [5]
• Stevige, slipwerende zeefdruk-vloerplaat,
meervoudig gelijmd, waterbestendig [6]
• 4 vaste ringen voor het optimale vastsjorren
van de lading [7]
• Massieve, gekeurde en geschroefde
V-dissel met steunwiel [8],
die voordelig en snel vervangen kan worden
(behalve UT-AL 2515/75)
• Slagvaste, recycelbare kunststof
spatschermen [9]
• Onderhoudsvrije rubberveerassen met
onafhanke lijke wielophanging [10]
•	Grote veiligheidsverlichting met
geïntegreerde mistachterlamp [11] –
de stevige dwarsligger [12] zorgt voor
veilige bescherming door het licht
• Grote banden [13]
•	4 handige stalen hoekrongen zorgen voor
insteekmogelijkheden voor zeil en toog [14]

Toebehoren
Het omvangrijke originele toebehoren van
Böckmann staat op pagina 14-15.
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Universele transporter, dieplader (UT-ST-serie)

[6]

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

[9]

[12]

[2]

[4]

[5]

[6]
[1]
Voor de moeilijkste
toepassingen:

[9]

De stevige constructie van een
torsiestijf, gelast en vuurverzinkt
basisframe en een grote stalen
profielbrug met vijf langsliggers
voldoet aan de hoogste professionele
eisen. De railmagazijnen met inschuifelementen in de lampendrager en
geïntegreerde geleiding zijn al standaard
voorgemonteerd. Een verder pluspunt:
De massieve V-dissel met een vrijdragende
dissellengte van 1500 mm zorgt voor meer
rijcomfort (hoe langer de dissel,
hoe rustiger het rijgedrag).

[8]

Foto:
Universele transporter met stalen
oprijrails (toebehoren), model met
twee assen, geremd

[10]

[6]
[12]
[10]

[1]
[8]

[11]
[3]

[13]

[2]

[8]

De clou:

De railmagazijnen met inschuifelementen in de lampendrager en
geïntegreerde geleiding zijn al standaard voorgemonteerd. Het achteraf monteren van oprijrails is op die
manier op ieder tijdstip mogelijk.

Standaard comfort:

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

[3]

[10]

Ontspannen arriveren:

De nieuwe klemsluitingen borgen
de oprijrails optimaal. En dat zonder
klepperen, voor een rustige rit die
de zenuwen ontziet.

Wij zorgen voor
eenvoudig koppelen:

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

[6]

[13]

Klep dicht:

Alle UT-ST-modellen zijn standaard
met een opklapbare en uithangbare
achterklep en voorwand uitgevoerd,
voor transportgoederen die zeer
veel ruimte innemen en als terugrolen startbeveiliging.

Goed op weg:

Met de grote banden voor
optimale rijeigenschappen.
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[6]

[12]

[5]
[7]

4030 mm

[6]
1900 mm

[1]

[11]

[10]
[8]

[13]
Veel plaats. Veel mogelijkheden. Veel plezier:

Met een lengte van 4030 mm en een breedte van 1900 mm
biedt de universele transporter van Böckmann afgezien van
veel plaats ook nog talloze toepassingsmogelijkheden.
Bouwmachines of grote transportgoederen kunt u met de
UT-modellen comfortabel transporteren.

[9]

[5]

Basisuitvoering van de
universele transporters,
diepladers

[7]

• Torsiestijv, gelast en vuurverzinkt basisframe met massieve stalen profielbrug [1] 		
en geïntegreerde railmagazijnen [2] met 		
geluidsar me klemsluitingen voor de opname
van de oprijrails [3]
•	5 langsliggers voor optimale stabiliteit
en veel lading [4]
• Handige diepladeruitvoering, de laadvloer 		
ligt tussen de wielen, voor een kleine
oprijhoek en optimale rijeigenschappen
•	Stevige, gegalvaniseerde zijborden (150 mm
hoog) met geïntegreerde galerie, voor het
nauwkeurige vastsjorren van de lading [5]
• Achterklep en voorwand klapbaar en
uitneem baar, voor grote en zware transportgoederen en als terugrolen startbeveiliging [6]
• Stevige, slipwerende zeefdruk-vloerplaat, 		
meer voudig gelijmd, waterbestendig [7]
• Massieve, gekeurde en geschreofde
V-dissel die voordelig en snel te vervangen
is, met een vrijdragende dissellengte van
1500 mm voor meer rijcomfort [8]
• Autom. steunwiel voor het snelle en
eenvoudige omhoogdraaien [9]
• Massieve gegoten koppeling voor
uitstekende stabiliteit en stevigheid [10]
• Onderhoudsvrije rubberveerassen met
onafhankelijke wielophanging [11]
• Grote veiligheidsverlichting met geïntegreerde mistachterlamp – de stevige dwarsligger
zorgt voor optimale verlichtingsbescheming
• Slagvaste, recycelbare kunststof
spatschermen [12]
• Grote banden [13]

[6]

Leg uw transport
op de platen:

Met de stevige originele stalen oprijrails
van Böckmann (toebehoren). Ze kunnen zonder
problemen verschoven worden en passen zich op die
manier ideaal aan op iedere spoorbreedte. Verdere rails staan
vermeld op de lijst van toebehoren op pagina 14 en 15.

[5]
Veiligheid van
Böckmann:

Voor iedere toepassing:

Aanvullend bij de sjorgalerie zijn
verzonken sjorogen (toebehoren)
verkrijgbaar voor het eenvoudige
beveiligen van de lading.

De in de zijborden geïntegreerde sjorgalerie maakt het nauwkeurige beveiligen van
de voertuigen of van andere lading
mogelijk, voor veilig transport.
Alles onder controle:

Toebehoren

Met het stevige, mechanische
kabelopspanmech. met hijsbok
(toebehoren), voor eenvoudig en
veilig laden en lossen.

Het omvangrijke originele toebehoren van
Böckmann staat op pagina 14-15.
[A]

[B]

[B]

Overzicht van modelvarianten
L x B x H (mm)
4030 x 1900 x 150
Bij een gebruikelijke reling beweegt de
sjorriem vaak langs de reling. – De
transportgoederen kunnen gaan glijden!

Dubbelop is beter:

Beslis voor uittrekbare schuifsteunen
[A] of voor zwenk- en uitschuifbare
kabelsteunen [17].

totaalgewicht (kg)
2700/3500

Verdere technische gegevens en de nauwkeurige modelaanduidingen staan vermeld op pagina 16. Uw Böckmann partner geeft
u graag advies – vriendelijk en deskundig.
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Bouwmachinetransporter met opklapbare oprijrails, dieplader (MT-ST-serie, TL-AS-serie)

[2]

Snel laden.
Veilig aankomen.

[3]

Onverschillig of voertuigen met rubber banden of met zware
rupsbanden: Met de MT-ST- en TL-AS-serie van Böckmann
wordt het transport van bouwmachines heel eenvoudig.
De opklapbare en in de breedte verschuifbare oprijrails
maken het snelle laden en lossen mogelijk. Zo bespaart
u tijd en geld. Grote nuttige lasten kan de stevige en
duurzame constructie goed weerstaan. Volkomen
[12]
belastbaar, betrouwbaar en voordelig!

[4]

[11]
[15]

[9]

[7]

[1]
[8]

[13]

[10]

[16]
Absoluut hard:

[9]

De stevige constructie van een torsiestijf, vuurverzinkt basisframe
met massieve stalen profielbrug en twee langsliggers voldoet aan
de hoogste professionele eisen. Meer comfort bieden het reservewiel (toebehoren) en het opspanmechanisme (toebehoren).

[14]

Verschuifbare oprijrails:

De omhoogstaande en extra brede stalen oprijrails kunnen handig
losgeklapt worden, zijn slipvast, met geluidsarme klemsluitingen
geborgd en in de breedte verschuifbaar om bouwmachines met
de meest uiteenlopende spoorbreedtes op te nemen.

[2]

[11]
[3]

[7]

[12]

[1]

Foto: MT-serie
Bouwmachinetransporter met
opklapbare oprijrails, model met
twee assen, geremd

[9]

[15]

[2]

[17]
[14]

[16]

[12]

[3]

Wij zorgen voor eenvoudig koppelen:
Rustig rijden:

De rails kunnen optimaal en snel vastgezet worden, de massieve klemsluitingen
maken geen geluid voor een rustige rit.

De gegoten koppeling is spelend te bedienen
en het massieve materiaal zorgt voor buitengewone stabiliteit en stevigheid (modellen met een
totaalgewicht van 2,7 t zijn uitgevoerd met een
staalplaat koppeling).

[8]

Professioneel trekken:

Het stevige, mechanische oprolmechanisme
met hijsbok (toebehoren) kan snel worden
geïnstalleerd – voor comfortabel en veilig laden
en lossen (alleen MT-serie) Handig opgelost:
De handige schepbevestiging op de dissel.

Goed vastgesjord:

Voor handige sjormogelijkheden zorgt
de in het het vuurverzinkte bord geïntegreerde sjorgalerie – voor het nauwkeurige vastsjorren van de lading (alleen MT-serie).

[11]

Nog meer sjormogelijkheden:
Veilig geparkeerd:

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

Afgezien van de sjorgalerie zijn er
5 verzonken sjorbeugels per kant
(toebehoren) voor de verdere beveiliging van
het transport verkrijgbaar (alleen MT-serie).

9
[5]
Goed rijden: De MT-ST- en TL-ASmodellen zijn standaard met twee massieve stalen
langsliggers (rood gemarkeerd) uitgevoerd – voor
optimale stabiliteit en veel bijlading.

[2]

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

[11]

[3]

[6]

[14]

[16]

Foto: TL-ST 3015/27 AS
Ideale oprijhoek door een kleine laadhoogte

[6]

Stevige opbouw:

De modellen van de TL-AS-serie van
vuurverzinkt staal bieden ook voor
problematische goederen een
goede oplossing.

Basisuitvoering van de
bouwmachinetransporter
met omhoogklapbare
oprijrails, dieplader
•	Torsiestijf, gelast en vuurverzinkt basisframe
met massieve stalen profielbrug [1]
•	Extra brede, klapbare oprijrails [2] van
massieve geperforeerde staalplaat met
stevige steunbeugels (L x B = 1650 mm x
400 mm), voor de aanpassing op iedere
spoorbreedte verschuifbaar – geborgd met
geluidarme klemsluitingen [3]
• Steekplank [4] tussen oprijrails
• 2 massieve stalen langsliggers voor
optimale stabiliteit en veel bijlading [5]
• Handige diepladeruitvoering, de laadvloer 		
ligt tussen de wielen, voor een kleine opri		
jhoek en optimale rijeigenschappen
•	Degelijke, vuurverzinkte borden [6] (150
mm bij MT-serie, 400 mm bij TL-serie) met
geïntegreerde sjorgalerie voor het
nauwkeurige vastsjorren van de lading
(alleen bij MT-serie) [7]
•	Schepbevestiging [8]
• Stevige, slipwerende zeefdruk-vloerplaat,
meervoudig gelijmd, waterbestendig [9]
• Massieve, gekeurde en geschroefde V-dissel
die voordelig en snel vervangbaar is [10]
• Autom. steunwiel voor het snelle en
eenvoudige omhoogdraaien [11]
• Massieve gegoten koppeling voor
buitengewone stabiliteit en stevigheid
(alleen modellen met 3,5 t totaalgew.) [12]
• Onderhoudsvrije rubberveeras met
onafhankelijke wielophanging [13]
• Grote veiligheidsverlichting [14]
met geintegreerde mistachterlamp aan de
zijkant gemonteerd en daardoor ook bij
omlaaggeklapte rails zichtbaar, beschermd
door extra verstevigde lichtkasten
•	Slagvaste, recycelbare en begaanbare
kunststof spatschermen [15] bekleed met
aluminium tranenplaat (alleen MT-serie)
•	Grote banden [16]
• Massieve wielkeggen [17]

Toebehoren
Het omvangrijke originele toebehoren van
Böckmann staat op pagina 14-15.

Overzicht van de model
varianten van de MT-ST-serie

Voor meer veiligheid:

De modellen van de TL-AS-serie zijn
standaard met 6 verzonken sjorogen
uitgevoerd, voor het eenvoudige
beveiligen van de lading.

L x B x H (mm) totaalgewicht (kg)
3000 x 1650 x 150
Zeer tegemoetkomend:

Eenvoudig laden en lossen:

Ook de modellen van de TL-AS-serie
hebben opstaande en extra brede
stalen oprijrails. Ze kunnen eenvoudig
omlaaggeklapt worden, zijn slipvast en
kunnen over de laadbreedte verschoven
worden – geborgd met kleppervrije
klemsluitingen.

Dankzij de hefinrichting voor oprijrails
(toebehoren) kunnen die eenvoudig
neergelaten en opgetild worden.

2700/3500

Overzicht van de model
varianten van de TL-AS-serie
L x B x H (mm) totaalgewicht (kg)
3030 x 1500 x 400

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 bouwmachinetransporter met oprijplaat, plateauwagen (MH-AL-serie)

Weergaloze professionele kwaliteit.
Duizenden malen beproefd.
Of klein of groot. Of breed of smal. Met de hydraulisch kantelbare bouwmachinetransporters van de MH-AL-serie in
plateau-uitvoering, een laadvloer met een lengte van 4300 mm
en een breedte van 2080 mm kunnen vrijwel alle voertuigen en
al het werkmaterieel eenvoudig worden getransporteerd – van
kleine auto’s tot aan zware bouwmachines. En dat bijzonder
flexibel: Dankzij de aan 3 kanten omlaagklap- en uitneembare

aluminium borden en een ideale oprijhoek door toepassing
van banden voor lage vloeren is niet alleen het laden vanaf alle
kanten mogelijk, maar ook het vervoer van voertuigen met een
lage vloer. Welke uitvoering, met 3,0 t of met 3,5 t totaalgewicht nu de juiste is voor uw eisen, kunt u uitvoering met uw
distributiepartner van Böckmann doornemen. Hij geeft u graag
advies! – In ieder geval heeft u een echte professionele oplossing, waar u dagelijks van op aan kunt.

[11]

[A]

[14]

[2]
[1]

[10]
Foto:
Bouwmachinetransporter met
oprijplaat en hydraulisch
kantelbare laadvloer, model met
twee assen, geremd

[3]
Meer plaats:

De zijbordverhoging (toebehoren) [A]
van 200 mm naar 350 mm vergroot
het laadvolume.

[16]

[9]

[8]

[13]

[1]

[11]

Goed laden. Goed rijden:

Door de standaard banden voor lage vloeren hebben de die MH-AL-modellen een ideale oprijhoek
en een laag zwaartepunt – voor rustig rijgedrag en
optimale rijeigenschappen. De zijbordverhoging
(toebehoren) van 200 mm naar 350 mm vergroot
niet alleen het laadvolume.

Veilig geparkeerd:

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

[5]

[14]

Wij zorgen voor
eenvoudig koppelen:
Helemaal omhoog:

Het hydraulische veiligheidshefsysteem maakt het
eenvoudige en veilige laden en lossen mogelijk.

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

[8]

[16]
[17]
Zeer tegemoetkomend:
Veilig onderweg:

Met 6 sjorbeugels voor de transportbeveiliging
van de lading. Alle sjorbeugels kunnen met veren
in de zijafdekking opgeborgen worden voor een
rustige rit.

De oprijplaat van massiev geperforeerde
staalplaat [16] kan dankzij de gasveer [17]
eenvoudig neergelaten en opgetild worden.
De aan 3 kanten klapbare aluminium borden
[15] breiden de toepassingmokheden uit.

[15]
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[15]
[4]

[2]

[11]
[5]
[14]

[1]

[10]

[12]

[6]
[3]
Til niet te zwaar: De massieve en kantelbare dwars-/langsliggerconstructie is niet alleen geschikt
voor de grootste lasten, maar de fijnheid ligt in het onderhoudsvrije hydraulische veilige hijssysteem
[5]. Want: Voor het neerlaten van de laadvloer naar de rijstand hoeft de laadvloer niet omslachtig afgekrikt te worden, maar wordt er slechts een veiligheidsklep geopend. De laadvloer zakt binnen seconden
omlaag (snellaadsysteem). Dat werkt echter alleen als het zwaartepunt van het voertuig in het voorste
gedeelte ligt. Om goede redenen: Zo wordt verkeerd laden van meet af aan uitgesloten en slingergedrag tijdens de rit voorkomen.

[7]

[2]

[15]

[14]
[5]

[1]
[10]
[6]
[12]

[3]

Basisuitvoering van de
kantelbare bouwmachinetransporter met oprijplaat,
plateauwagen
• Torsiestijf, gelast en vuurverzinkt basisframe
[1] met een hydraulisch kantelbare, specia		
le zelfdragende profielbrug [2]
• Ideale oprijhoek en laag zwaartepunt dankzij banden voor lage vloeren [3], voor 		
rustig rijgedrag
• Massieve dwars-/langsliggerconstructie die
de grootste belastingen weerstaat [4]
• Hydraulisch, onderhoudsvrij veiligheidshijssysteem voor veilig laden en lossen en
tijdbesparend snellaadsysteem [5]
• Stevige, geluidsarme veiligheidssluitingen 		
voor het vastzetten van de laadvloer [6]
• Uitneembare stalen hoekrongen voor het 		
laden van zweer brede voertuigen [7]
• 6 in de zijafdekking geïntegreerde, massieve sjorbeugels zonder kleppergeluiden voor
het veilige vastsjorren van de lading [8]
•	Laadvloer met een stevige, slip-werende
zeefdrukvloerplaat, meervoudig gelijmd,
watervast [9]
• Massieve, gekeurde en geschroefde
V-dissel die voordelig en snel vervangbaar 		
is en voor optimaal rijcomfort zorgt [10]
• Autom. steunwiel voor het snelle en eenvoudige omhoogdraaien [11]
•	Onderhoudsvrije rubberveerassen met
onafhankelijke wielophanging en houders
voor wielschokbrekers [12]
• Grote veiligheidsverlichting met geïntegreerde mistachterlamp – de stevige dwarsligger
met flexibele markeringslichten [13] zorgt 		
voor veilige bescherming met licht
• Massieve gegoten koppeling voor uitstekende stabiliteit en stevigheid [14]

Alleen MH-AL-serie
•	Stevige, dubbelwandige en geanodiseerde
aluminium zijborden (200 mm hoog), aan
3 kanten klapbaar en uitneembaar [15]
• Gegalvaniseerde oprijplaat (1000 mm hoog)
van massieve geperforeerde staalplaat met
geluidsarme klemsluitingen [16] geborgd, 		
eenvoudig optillen dankzij gasveren [17]

[4]
Veiligheid van
Böckmann:

De originele Böckmann zijwandgalerie
(toebehoren) maakt het nauwkeurige
vastsjorren van de lading mogelijk.

Toebehoren
Het omvangrijke originele toebehoren van
Böckmann staat op pagina 14-15.

Overzicht van modelvarianten
L x B x H (mm)
Goed rijden: De MH-AL-modellen zijn
standaard met drie massieve stalen langsliggers (rood gemarkeerd) uitgevoerd –
voor optimale stabiliteit en veel bijlading.

Voor meer veiligheid:

Aanvullend bij de sjorbeugels zijn
verzonken sjorogen (toebehoren)
verkrijgbaar voor het eenvoudige
beveiligen van de lading.

4300 x 2080 x 200

totaalgewicht (kg)
3000/3500

Verdere technische gegevens en de nauwkeurige modelaanduidingen staan vermeld op pagina 16. Uw Böckmann partner geeft
u graag advies – vriendelijk en deskundig.
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Dieplader met onderschuifbare stalen oprijrails (TL-AU-serie)

Prachtige vooruitzichten voor professionals.
Standaard kwaliteit: Met de dieplader-modellen van de TL-AU-serie met onschuifbare
stalen oprijrails, versterkte schuifsteunen 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!

Ideale oprijhoek
door een kleine laadhoogte

De smaak te pakken?

Meer informatie over de dieplader-modellen van de
TL-AU-serie staat in de actuele catalogus van Böckmann.
Bel voor het aanvragen hiervan het nummer:
+49(0)4472/895-0

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:
Stalen dieplader (AU-modellen) standaard met onderschuifbare stalen oprijrails (2000x260 mm), versterkte steunbeugels en vaste voorwand, 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

2000/2700

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

Goed opgeborgen:

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

De rails worden comfortabel in twee
railmagazijnen geborgd.

2000/2700/3500

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

Kipper, plateauwagen
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Ideaal voor iedere toepassing:
Verdere transportoplossingen.
Wij hebben voor alle eisen de juiste aanhangwagen. De kippermodellen van
Böckmann zijn niet alleen de ideale oplossing voor stortgoederen, maar zij ook
bij uitstek geschikt voor het vervoeren van bouwmateriaal en bouwmachines.
De plateauwagens zijn vooral voor hoge eisen geconstrueerd en perfect
geschikt voor het comfortabele transport van zware ladingen. Meer
informatie over de kippermodellen en de plateauwagenmodellen
staat in de actuele catalogus van Böckmann. Bel voor het
aanvragen hiervan het nummer: +49(0)4472/895-0

Foto: DK-serie
Driezijdige kipper, plateauwagen,
model met twee assen, geremd

Foto: HL-serie
Plateauwagen met kleine
laadhoogte, model met twee assen, geremd

Gewoon een tikje beter:

Dankzij de ideale oprijhoek
vanwege de kleine
laadhoogte wordt het
laden een kinderspel.

Veilig opgeborgen:

De stevige aluminium oprijrails
(toebehoren) voor de kipper- en
plateauwagenmodellen kunnen
comfortbale in twee railmagazijnen
(toebehoren) opgeborgen worden.
Kleinere laadhoogte
van de CHF-serie:
640 mm

Lager leggen:

De banden voor lage vloeren (voor kipperen plateauwagenmodellen) met een kleine
laadhoogte van 640 mm zorgen voor eenvoudig laden en lossen. Het lage zwaartepunt zorgt voor groot rijcomfort.
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Ontdek het originele
toebehoren van Böckmann.
Uw Böckmann partner in de buurt geeft u graag advies – vriendelijk en deskundig.

Vloerbedekkingen

Transportbeveiliging

Opspanmechanisme
Alles in een mum van tijd gedaan:

Stevig, mechanisch opspanmech. met hijsbok,
voor eenvoudig en veilig laden en lossen.

Veiligheid van Böckmann:

De originele zijwandgalerie (r.) van Böckmann
en het verzonken sjoroog (l.) voor het veilige
vastsjorren van de lading.

Voor extreem grote belastingen:

De zeefdrukvloerplaat versterkt met een
gegalvaniseerde stalen vloer.

Steunen

[1]
Voor de moeilijkste toepassingen: De zeef-

Veilig en rustig onderweg:

drukvloerplaat met aluminium tranenplaat versterkt voor
extreme belastingen en het glijvaste laden en lossen.

Met de extra geluidsarme sjorbeugels (trekkracht tot
500 kg) voor de beveiliging van uw lading.

[2]

[2]

Dubbelop is beter:

Beslis voor uittrekbare schuifsteunen [1]
of voor zwenken uitschuifbare kabelsteunen [2].

Waar het optieprogramma ophoudt,
beginnen de individuele oplossingen.
Individuele oplossingen

Neem graag contact met ons op:

Wij maken van uw machinetransporter een
uniek model. Uw Böckmann partner geeft
u graag advies over mogelijke individuele
oplossingen – vriendelijk en deskundig.
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In één oogopslag: Het originele
toebehoren van Böckmann.

20
MH

-A
L

43

015

Chassis
Wielschokbrekers
Disselverlenging (op aanvraag)
Hoogteverstelbare dissel (op aanvraag)
Reservewielen en -houders
Opbouwelementen
Kabels aan de achterklep
Vlak zeil
Zeil en toog
Zeil en toog, aan 1 kant opstelbaar
Opzetkast
Voorwand klapbaar***
Aluminium tranenplaat op de vloer
Gegalvaniseerde staalplaat op de vloer

*

*

Transportbeveiliging
Zijwandgalerie, vuurverzinkt
Voorwandgalerie
Verzonken sjorogen
Verzonken sjorbeugels
Vergrendelstang met grendelrail
Mechanisch oprolmechanisme met ijsbok
Mechanisch oprolmechanisme met eerrol

**

Oprijrails
Stalen oprijrails, kunnen ondergeschoven
worden (alleen bij uitvoeringen met langsliggers)
Stalen of aluminium oprijrails binnen aan
zijbord bevestigd of niet gemonteerd
Motorfiets oprijrail binnen
aan het zijbord bevestigd
Standrail voor motorfietsen
op de vloer bevestigd
Rail met beugel voor fietsen
Hefinrichting voor oprijrails
Steunen
Uitschuifbare kabelsteunen
Schuifsteunen
Schuifsteunen versterkt
Steunwielen
Steunwiel
Autom. steunwiel (standaard
bij uitvoering vanaf 2700 kg)
hoort bij basisuitvoering

als toebehoren verkrijgbaar

niet mogelijk

* UItsluitend in combinatie met opzetkast mogelijk
** MH met 6 sjorbeugels
*** 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!

MH-AL-SERIE

TL-AS-SERIE

TL
-S
T3

MT
-S
T3

UT
-S
T4

MT-ST-SERIE

016

UT-ST-SERIE

019

UT-AL-SERIE

UT
-A
L2
UT
-A 515
L3
018

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

TL-ALK-SERIE
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Uit de praktijk voor de praktijk: Professionele aanhangwagens van Böckmann.

TL-ALK-serie

Kantelbare aluminium
dieplader

UT-AL-serie

Transporter voor kleine
voertuigen, diepladers

Model

Inwendige afmetingen opbouw
lengte
Breedte
Hoogte
mm
mm
mm

Totaalgewicht
kg

Nuttige
last
kg

Steunwiel

TL-ALK 2113/75

2100

1300

350

750

583

nee

TL-ALK 2513/75

2515

1300

350

750

566

nee

TL-ALK 2513/135

2515

1300

350

1350

1081

nee

TL-ALK 3015/135

3015

1500

350

1350

1038

nee

TL-ALK 3015/15

3015

1500

350

1500

1176

nee

UT-AL 2515/75

2515

1500

150

750

545

ja

UT-AL 2515/135

2515

1500

150

1350

999

ja

UT-AL 3018/135

3015

1850

150

1350

940

ja

UT-AL 3018/15

3015

1850

150

1500

1090

ja

UT-ST 4019/27

4030

1900

150

2700

2033

autom.

Universele transporters,
diepladers

UT-ST 4019/35

4030

1900

150

3500

2755

autom.

MT-ST-serie

UT-ST-serie

MT-ST 3016/27

3000

1650

150

2700

2050

autom.

Bouwmachinetransporter met omhoogklapbare
oprijrails, dieplader

MT-ST 3016/35

3000

1650

150

3500

2820

autom.

TL-AS-Serie

TL-ST 3015/27 AS

3030

1490

400

2700

2123

autom.

Dieplader met stalen
oprijrails

TL-ST 3015/35 AS

3030

1490

400

3500

2890

autom.

MH-AL-serie

MH-AL 4320/30

4300

2080

200

3000

2090

autom.

MH-AL 4320/35

4300

2080

200

3500

2570

autom.

Kantelbare bouw
machinetransporter
met oprijplaat,
plateauwagen

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

Diepladers

Gesloten aanhangwagens

Veetrailers
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