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

Plateauwagen
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Alle plateauwagens
zien er hetzelfde uit.
Het programma van
Böckmann plateauwagens
in één oogopslag.

Wat is het bijzondere aan de originele plateauwagens van Böckmann? Het zijn
de vele verschillende inNeevaties en detailoplossingen. Bijvoorbeeld de 4-zijdig
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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.
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len waarmee alle producten van Böckmann in vele landen uitblinken –
en dat geldt niet alleen voor onze plateauwagens.

Verder origineel toebehoren van Böckmann
Overzicht origineel toebehoren van Böckmann

In de “koningsdiscipline van de aanhangwagenconstructie”, bij paardentrailers,
is Böckmann al sinds meer dan 60 jaar succesvol – als marktleider in Duitsland

Technische gegevens
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en als één van de toonaangevende merken voor paardentrailers in Europa. Het
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
zullen u bij het dagelijks gebruik helpen. Verheugt u zich op grootste functionaliteit, een overtuigend rijgedrag, de hoogste veiligheid en een uitstekende
prijs-prestatieverhouding. En ook qua ontwerp blijven er geen wensen onvervuld. Maar dat kunt u het beste zelf komen bekijken: Eerst op de volgende
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

Laadvolume, XXL

Optimaal gebruik dankzij een
grote laadvloer en een 350 mm
aluminium zijbord

Assteun

V-dissel

Meervoudig geschroefde, zeer brede assteun
en geschroefde V-dissel zorgen voor een grote
rijstabiliteit – eenvoudig vervangbaar

Sjorbeugel met veer

Handige sjormogelijkheden voor
de snelle en geluidsarme transportbeveiliging

(HL-AL 2514, HL-AL 2516 en
HL-AL 3016 met 300mm zijbordhoogte)

Autom. steunwiel

Loopwiel klapt bij het omhoogdraaien automatisch in
(ten dele toebehoren)

Scharnieren

Massieve gegoten scharnieren –
zijbord in horizontale hoedanigheid losklapbaar

Vloerplaat

hoekrongen

Optimale bescherming tegen vocht door
silicone afdichtingen; massieve, vuurverzinkte
stalen hoekrongen bijv. voor zeil en toog

WCFplus-chassis

World-Class-chassis conform
standaard voor auto’s (WCFplus)
voor gevoelige transportgoederen
(toebehoren)

Standaard
laadhoogte:
ca. 760mm

Banden

Banden met veel bodemvrijheid
voor ongunstig terrein; ideaal
rijgedrag
(vanaf model HL-AL 3218,
behalve HL-AL-F-modellen)

Zijborden

4-zijdig klapbaar voor comfortbale
laden en lossen
(voorwand bij sommige modellen niet
compleet horizontaal klapbaar)

Langs- en dwarsliggers

Massieve langs- en dwarsliggers zijn onderling
en met het buitenframe bevestigd – voor een
extreem grote belastbaarheid

Transportbeveiliging

Verzonken sjorogen, blokkeerstang met ankerrail en zijwandgalerie (toebehoren)
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Plateauwagens, modellen met één as (HL-serie)

Rondom handig.
Daarmee lukt ieder transport op vier manieren goed: De stevige
plateauwagenmodellen van Böckmann met één as kunnen dankzij de aan vier kanten uitklapbare zijborden snel en eenvoudig
van alle kanten worden beladen. En dat met de geremde
maar ook met de geremde variant. In beproefde, hoogwaardige
aluminium kwaliteit zijn de éénassige modellen met een nuttige

last van meer dan een ton een ideale en betrouwbare partner
voor kleinere transporten. Afgezien van de omvangrijke basisuitvoering kunt u uw “Böckmann” met origineel toebehoren van
Böckmann individueel uitvoeren. En één ding is zeker: Of het
nu voor het gebruik door klussers of door vaklui is, de handige
eenassers zijn altijd in trek.

[6]
[5]

[1]

[3]
Foto: HL-AL 2514/75
Plateauwagen, model met één as,
ongeremd en steunwiel (toebehoren)

[2]

[7]

Veilig en
rustig onderweg:

[6]
[5]

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

[2]
[1]

[3]

Kleine
laadhoogte –
groot rijcomfort:

De eenassige modellen van de
HL-serie zijn standaard uitgevoerd
met speciale banden voor verlaagde
vloeren. Dat reduceert de laadhoogte
tot aangename 650 mm.

Foto: HL-AL 2514/135

Op alles voorbereid:

Het stalen rooster (toebehoren) is bij uitstek geschikt voor goederen die weg kunnen waaien. Zodat er niets achterblijft adviseert
Böckmann de toepassing van een containernet.

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

Overzicht van modelvarianten
L x B (mm)

totaalgew. (kg)

2560 x 1400
2560 x 1650

750/1350/1500
1350/1500
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[6]

[5]

[1]
[4]
[3]

Een professional met profiel: Met de

[2]

Foto: HL-AL 2513/135
Plateauwagen, model met één as,
geremd, met steunwiel (toebehoren)

standaard gemonteerde speciale-banden voor verlaagde vloeren op alle eenassige modellen wordt
de laadhoogte tot minimale 650 mm gereduceerd.
Het lage zwaartepunt zorgt voor meer rijcomfort
van de HL-AL-modellen – dat zit rond.

Tot in de details doordacht:

Het geaNeediseerde dubbele aluminium overgangsprofiel overtuigt door
grote stabiliteit, duurzaamheid
en een prachtig uiterlijk.

Voordelen aan alle kanten:

Bij alle HL-AL-modellen zijn de zijborden
voor meer laadcomfort aan vier kanten klapbaar (voorwand bij sommige modellen niet compleet horizontaal
klapbaar)*. De standaard, uitneembare stalen hoekrongen
maken het mogelijk om zeil en toog, stalen rooster of
voorwandgalerie achteraf eenvoudig te monteren.

[9]

Basisuitvoering van de
plateauwagenmodellen
met één as
[8]
[7]

[5]
[2]

Hier blijft alles in evenwicht:
Beste hulp in alle
transportsituaties:

Het aan de massieve
trekbuis gemonteerde
stevige steunwiel
(toebehoren) houdt zich aan
de belofte.

De originele Böckmann zijwandgalerie
(toebehoren) maakt het nauwkeurige
vastsjorren van de lading mogelijk (tot 150 kg).

Voor meer veiligheid:

De voorwandgalerie
(toebehoren) zorgt voor meer
veiligheid van het transport
en bij het rijden – met name
bij rechtopstaande transportgoederen.

Chassisconstructie
• Plateauwagenconstructie van een
torsiestijf basisframe met een massieve
stalen profielbrug[1]
• Kleine laadhoogte (610 resp. 650mm)
dankzij speciale banden voor verlaagde
vloeren (bij alle eenassige modellen) [2]
•	Onderhoudsvrije rubberveeras
met aparte wielophanging [3]
•G
 rote veiligheidsverlichting met geïntegreerd
misachterlicht – de stevige dwarsligger zorgt
voor optimale veiligheid [4]
Opbouwconstructie
• Stevige, dubbelwandige en geaNeediseerde
aluminium zijborden (300mm hoog),
4-zijdig klapbaar (voorwand bij sommige
modellen niet compleet horizontaal
klapbaar), voor eenvoudig laden en
lossen van alle kanten* [5]
• Maximale laadvloer dankzij stevige
plateauwagenconstructie
• 8 verzonken, stabiele spansluitingen
voor het snelle los- en vastzetten van de
zijborden [6]
• 4 in de zijafdekking opgeborgen,
geluidsarme sjorbeugels voor het veilige
vastsjorren van de lading – verdere sjorbeugels kunnen achteraf gemonteerd worden[7]
•	4 stalen hoekrongen zorgen voor insteekmogelijkheden voor voorwandgalerie, stalen
rooster of zeil en toog [8]
• Stevige, slipvaste zeefdruk-vloerplaat –
meervoudig gelijmd en watervast [9]

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

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

De omvangrijke originele toebehoren van Böckmannstaat op de pagina’s 10–13.
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Plateauwagens, modellen met twee assen (HL-serie)

Extreem goed bij
extreme eisen.
Met de originele plateauwagens van Böckmann met twee assen
wordt ieder zwaar transport heel eenvoudig. Ze zijn vooral voor
hoge eisen geconstrueerd en perfect geschikt voor het comfortabele transport van zware ladingen. Maar dat is lang Neeg
niet alles: Vanaf een lengte van de aanhangwagen van vijf meter

horen gedeelde zijborden bij de basisuitvoering. Uiteraard laten
de stevige en waarde behoudende modellen met twee assen
ook verder geen wensen onvervuld: Het toebehoren van
Böckmann biedt een grote keus aan individuele extra’s!
[4]

[12]
[10]
[14]

[8]

[1]

[2]

[3]

[6]

[9]
Foto: HL-AL 3218/20
Plateauwagen, model met twee
assen, geremd, met zijwandgalerie
(toebehoren)

[3]
Stevige
ondersteuning:

Bij alle modellen met twee assen is
aan de massieve V-dissel standaard
een autom. steunwiel
(HL-AL 2516 en HL-AL 3016 met
standaard steunwiel) gemonteerd –
voor een veilige stand en snel
omhoogdraaien.

[2]
Kwaliteit die blijft:

[4]

[15]

De massieve dwarsliggerconstructie van een torsiestijf en
gegalvaniseerd basisframe
voldoet aan de hoogste
professionele eisen.

[1]

[10]

[11]

[3]

[9]

Foto: HL-AL 4118/27

Hier draait alles op schema:

Zeil en toog (toebehoren) maken een gevarieerd gebruik mogelijk en zorgen
voor een comfortabel transport. Het ingestoken en geschroefde toogframe
kan geheel worden ontleed. Het schuifzeil aan de zijkant (toebehoren) maakt
het snelle en eenvoudige laden en lossen vanaf de zijkant mogelijk.
* Voorwand kan bij zijbordverhogingen en gemonteerde kast niet geheel uitgeklapt worden

Hier lukt alles perfect:

Alle HL-AL-modellen zijn met 4-zijdig
klapbare zijborden* en vanaf een lengte van
5 meter standaard met middenrongen en aan
de zijkant gedeelde bodwanden uitgevoerd –
voor buitengewone stabiliteit.
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Foto: HL-AL 3016/20
Plateauwagen, model met
twee assen, geremd

[12]
[10]

[14]
[2]

[7]

[3]
[8]

Basisuitvoering van de
plateauwagenmodellen
met twee assen
Chassisconstructie
• Stevige plateauwagenconstructie van een
torsiestijf basisframe met een massieve stalen profielbrug[1]
• Massieve dwarsliggerconstructie voor een
hoge mate aan stabiliteit en bijlading [2]
•	Massieve, gekeurde en geschroefde V-dissel
die desgewenst voordelig en snel vervangbaar is en voor optimaal rijcomfort zorgt [3]
• Autom. steunwiel (HL-AL 2516 en HL-AL
3016 met standaard steunwiel) voor het
snelle en eenvoudige omhoogdraaien [4]
• Massieve gegoten koppeling voor buitengewone stabiliteit en stevigheid (vanaf 3,0 t
totaalgew.) [5]
•	Onderhoudsvrije rubberveeras
met onafhankelijke wielophanging [6]
• Grote veiligheidsverlichting met geïntegreerd
misachterlicht – de stevige dwarsligger zorgt
voor optimale veiligheid [7]
• Slagvaste, recycelbare
kunststof spatschermen[8]
• Grote banden [9]

[9]

[4]

[5]

[10]

Kort ingeschoven – Neeg een
handig voordeel van Böckmann:

Voor vrijwel alle plateauwagenmodellen zijn
optioneel onderschuifbare, stevige aluminium
oprijrails en zwenk- en uitschuifbare kabelsteunen verkrijgbaar – voor het comfortabele laden
en lossen.

[13]

Veilig en rustig
onderweg:

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

Opbouwconstructie
• Stevige, dubbelwandige en geaNeediseerde
aluminium zijborden (300mm hoog, vanaf
HL-AL 3218 350 mm hoog), 4-zijdig klapbaar
(voorwand bij sommige modellen niet compleet horizontaal klapbaar), voor eenvoudig
laden en lossen van alle kanten* [10]
• Middenrong (gedeelde zijborden)
vanaf 5m lengte voor optimale stabiliteit [11]
• Maximale laadvloer dankzij stevige
plateauwagenconstructie
• 8 resp. 12 (vanaf HL-AL 5121) verzonken,
stabiele spansluitingen voor het snelle
los- en vastzetten van de zijborden [12]
• 4 (HL-AL 2516), 6 (HL-AL 3016 t/m 4121)
resp. 8 (HL-AL 5121 t/m 6224) in de zijafdekking opgeborgen, geluidsarme sjorbeugels
voor het veilige vastsjorren van de lading
– verdere sjorbeugels optioneel achteraf
monteerbaar [13]
• 4 resp. 6 (vanaf HL-AL 5121) uitneembare
stalen hoekrongen zorgen voor insteekmogelijkheden voor voorwandgalerie, stalen
rooster of zeil en toog [14]
• Stevige, slipvaste zeefdruk-vloerplaat –
meervoudig gelijmd en watervast [15]

Toebehoren
De omvangrijke originele toebehoren van
Böckmannstaat op de pagina’s 10–13.
Hier blijft alles in evenwicht:

Bergruimte voor
belangrijke zaken:
De afsluitbare opbergkist is met
440x150x210 mm en een max.
belading van 20 kg erg royaal
(toebehoren).

De originele Böckmann zijwandgalerie
(toebehoren) maakt het nauwkeurige
vastsjorren van de lading mogelijk (tot 150 kg).

L x B (mm)
2560 x 1650
3060 x 1650
3240 x 1800
4140 x 1800
4140 x 2100
5140 x 2100
6240 x 2100
6240 x 2450

Investeringen
in toebehoren die
de moeite waard zijn:

Met de optionele zijbordverhoging wordt het zijbord van
350 mm naar 500 mm verhoogd – voor veel bijlading*.

Overzicht van modelvarianten

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

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

totaalgew. (kg)
2000
2000
2000/2700/3000/3500
2700/3000/3500
2700/3000/3500
2700/3000/3500
2700/3000/3500
2700/3500

Verdere technische gegevens en de nauwkeurige modelaandui
dingen staan vermeld op pagina 14. Uw Böckmann
partner geeft u graag advies – vriendelijk en deskundig!
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Plateauwagens met kleine laadhoogte, modellen met twee assen (HL-F-serie)

Kleine laadhoogte – groot
comfort: De HL-F-serie.
Stevig, waardevast – en eNeerm handig voor het laden van
zware transportgoederen of goederen die veel ruimte in beslag
nemen – dat zijn de HL-AL-modellen. Uitgevoerd met een kleine
laadhoogte van 640 mm dankzij banden (behalve HL-AL 2516 F
en 3016 F) zijn deze plateauwagenmodellen de eerste keuze, als
het bijvoorbeeld gaat om het vervoeren van bouwmachines of
voertuigen. Want de kleine oprijhoek vergroot het laadcomfort:

Zo hoeft u niet lang bezig te zijn, maar kan er snel geladen en
gelost worden. Dat overtuigt professionals uit het bedrijfsleven,
handel en industrie, voor wie probleemloze werk- en transportprocessen bijzonder belangrijk zijn. Uiteraard kunt u bovendien
ook rekenen op de bekende duurzame en waardevaste kwaliteit
van Böckmann.

[3]

[11]
[10]

[12]

[2]

[8]

[9]

[1]
[3]

[6]

Foto: HL-AL 3218 F
Plateauwagen met kleine laadhoogte, model met twee assen,
geremd, met zijwandgalerie (toebehoren)

Tonen hun formaat: Met de optionele zijbordverhoging (toebehoren) wordt

het zijbord van 350 mm naar 500 mm verhoogd - voor veel bijlading*. De speciale
10”-banden (behalve HL-AL 2516 F, 3016 F, 5121 F, 6221 F en 6224 F; naar keuze
i.p.v. 13”-banden voor verlaagde vloeren) reduceert de laadhoogte van 640 naar ca.
610mm – voor Neeg meer comfort bij het laden en lossen. Met de originele zijwandgalerie van Böckmann (toebehoren) wordt door het nauwkeurige vastsjorren van de
lading een grotere transportveiligheid bereikt.

[14]
[11]

[10]
[12]

[2]

[7]

Wordt marktleider: de modellen van de KH-serie.

Ontdek onze gesloten aanhangwagens met plateauwagenconstructie.
De modellen van de KH-serie zijn bij uitstek geschikt als verkoopwagen – daarmee doet u gegarandeerd goede zaken. Vraag gewoon uw
Böckmann partner bij u in de buurt. Hij geeft u graag advies!

De smaak te pakken?

Meer informatie over de gesloten aanhangwagenmodellen
van de KH-serie staat in de actuele catalogus van Böckmann.
Bel voor het aanvragen hiervan het nummer: +49(0)4472/895-0
* Voorwand kan bij zijbordverhogingen en gemonteerde kast niet geheel uitgeklapt worden
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[11]
[10]
[12]
[7]

[2]

Basisuitvoering van de
plateauwagen met kleine
laadhoogte, modellen met
twee assen

[6]
[8]

Foto: HL-AL 4118/27 F
Plateauwagen met kleine laadhoogte,
model met twee assen, geremd

[9]

[4]
Bescherming tegen weer en wind:

Met de degelijke zeil- en toogconstructies (toebehoren) blijven
de transportgoederen bij ieder
weer beschermd.

[5]

Belastbaarheid*
2000 of 2700 kg
per paar

[13]
260 mm

640 mm

310 mm
m

0m

1
24

Gewoon een tikje beter:

Met originele aluminium oprijrails van Böckmann (toebehoren)
en een ideale oprijhoek door de kleine laadhoogte van de HL-F-serie
wordt het laden heel eenvoudig. De platen kunnen zonder
problemen verschoven worden en passen zich op die manier
ideaal aan op iedere spoorbreedte. De railhouders met handige
vastzetbeugels zorgen voor een veilige bevestiging
tijdens de rit. De platen kunnen goed intwee railmagazijnen
(toebehoren) opgeborgen worden.

Chassisconstructie
• Stevige plateauwagenconstructie van een
torsiestijf basisframe met een massieve
stalen profielbrug[1]
• Massieve dwarsliggerconstructie voor een
hoge mate aan stabiliteit en bijlading [2]
•	Massieve, gekeurde en geschroefde V-dissel
die desgewenst voordelig en snel vervangbaar is en voor optimaal rijcomfort zorgt [3]
• Autom. steunwiel voor het snelle en eenvoudige omhoogdraaien [4]
• Massieve gegoten koppeling voor buitengewone stabiliteit en stevigheid (vanaf 3,0t
totaalgew.)[5]
•	Onderhoudsvrije rubberveeras
met onafhankelijke wielophanging [6]
•G
 rote veiligheidsverlichting met geïntegreerd
misachterlicht – de stevige dwarsligger zorgt
voor optimale veiligheid [7]
• Slagvaste, recycelbare
kunststof spatschermen [8]
• Banden voor verlaagde vloeren [9]
Opbouwconstructie
• Stevige, dubbelwandige en geaNeediseerde
aluminium zijborden (350mm hoog),
4-zijdig klapbaar (voorwand bij sommige
modellen niet compleet horizontaal
klapbaar), voor eenvoudig laden en
lossen van alle kanten* [10]
• Middenrong (gedeelde zijborden)
vanaf 5m lengte voor optimale stabiliteit
• Maximale laadvloer dankzij stevige
plateauwagenconstructie
• 8 resp. 12 (vanaf HL-AL 5121 F) verzonken,
stabiele spansluitingen voor het snelle losen vastzetten van de zijborden [11]
• 6 (HL-AL 3218 F t/m HL-AL 4121 F) resp.
8 (HL-AL 5121 F t/m HL-AL 6224 F) in de
zijafdekking opgeborgen, geluidsarme
sjorbeugels voor het veilige vastsjorren van
de lading – verdere sjorbeugels optioneel
achteraf monteerbaar
• 4 resp. 6 (vanaf HL-AL 5121 F) uitneembare
stalen hoekrongen zorgen voor insteekmogelijkheden voor voorwandgalerie, stalen
rooster of zeil en toog [12]
• Stevige, slipvaste zeefdruk-vloerplaat –
meervoudig gelijmd en watervast [13]

Toebehoren
De omvangrijke originele toebehoren van
Böckmannstaat op de pagina’s 10–13.

Standaard
laadhoogte:
ca. 760 mm

Kleinere laadhoogte
van de HL-F-serie:
ca. 650 mm

Goed rijden:

Lager leggen:

De grote Banden.

De Banden voor verlaagde vloeren
met een kleinere laadhoogte van ca.
650 mm zorgen voor het eenvoudige
laden en lossen. Het lage zwaartepunt
zorgt voor groot rijcomfort.

*	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

Overzicht van modelvarianten
L x B (mm)
2560 x 1650
3060 x 1650
3240 x 1800
4140 x 1800
4140 x 2100
5140 x 2100
6240 x 2100
6240 x 2450

totaalgew. (kg)
2000
2000/2700
2000/2700/3000/3500
2700/3000/3500
2700/3000/3500
2700/3000/3500
3000/3500
3500

Verdere technische gegevens en de nauwkeurige modelaan
duidingen staan vermeld op pagina 14. 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.
Speciaal voor aanhangwagens is het rijcomfort conform standaard voor auto’s ontwikkeld: Als vaak gewenst biedt Böckmann
een heel bijzondere modellenserie aan geselecteerde plateau
wagens met twee assen met Neermale (HL-serie) en kleine
(HL-F-serie) laadhoogte aan. 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, keramiek of elektronische onderdelen.

Onder auspicien van het traditionele bedrijf „Böckmann“ in het
ten zuiden van Oldenburg gelegen Lastrup werd het door het
bedrijf Westfalia Franz Knoebel und Söhne KG geconstrueerde
schroefveer-chassis verder ontwikkeld. En wel tot het World-Class-chassis conform auto-standaard (WCFplus). Daarmee
zal ook voortaan kwaliteit „Made in Germany“ aan de hoge
verwachtingen van de vele aanhangwagens qua rijcomfort
conform auto-standaard voldoen.

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

[2]

Het chassis:

[1]

Frame met apart opgehangen driehoekige geleidearmen [1]

	
Onderhoudsvrije schroefveren [2] en hierop afgestemde
schokbrekers [3] voor veel veiligheid en een continu
betrouwbaar rijgedrag
De vering:	Onafhankelijke wielophanging [4] – optimaal afgestemd

[4]

op het schokbreken, met driehoekige geleidearmen
Extreem rustig rijgedrag

[3]

De wegligging:

Uitstekende koersstabiliteit
Grote rijveiligheid – ook bij hoge snelheden in bochten

	Onafhankelijke wielophanging met schroefveren als
bij een gewone auto

Foto: HL-AL 3218/20 F
Plateauwagen met kleine laadhoogte, model met twee assen, geremd,
met zijwandgalerie (toebehoren) en WCFplus-chassis (toebehoren)

Altijd een goede keus:

Zowel bepaalde modellen met twee assen van de
HL-serie (met Neermale laadhoogte) als van de
HLF-serie (met kleine laadhoogte) kunnen met het
World-Class-chassis (WCFplus) uitgevoerd worden –
voor rijcomfort conform auto-standaard.
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Foto: HL-AL 3218/20
Plateauwagen, model met twee assen,
geremd, met zijwandgalerie (toebehoren) en
WCFplus-chassis (toebehoren)

Daarmee neemt u zonder problemen iedere horde:

Geen compromis:

Het World-Class-chassis (WCFplus) biedt rijcomfort conform auto-standaard –
daarmee kunnen alle soorten goederen zonder schade getransporteerd worden.

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

Foto: HL-AL 3218/20 F
Plateauwagen met kleine laadhoogte, model met
twee assen, geremd, met zijwandgalerie (toebehoren)
en WCFplus-chassis (toebehoren)

Basisuitvoering van de
plateauwagens (uitvoering
met twee assen of met
kleine laadhoogte)
De uitgebreide basisuitvoering van de plateauwagens met uitvoering met twee assen
staat vermeld op pagina 6 en 7. De uitvoering
van de plateauwagens met kleine laadhoogte
staat vermeld op pagina 8 en 9.

Verkrijgbaar voor de
volgende modellen
Plateauwagen, twee assen
L x B (mm)
[1]

[2]

[3]

3240 x 1800
4140 x 1800
4140 x 2100

totaalgew. (kg)
2700
2700
2700

Plateauwagen, twee assen (kleine laadhoogte)
L x B (mm)
totaalgew. (kg)

Exclusief bij Böckmann – de aanhangwagens met World-Class-chassis (WCFplus):

Rijcomfort met auto-standaard: Ontdek geselecteerde diepladermodellen met aluminium en stalen opbouw [1], gesloten
aanhangwagen in diepladeruitvoering met plywood opbouw [2], gesloten aanhangwagens in plateau-uitvoering met plywood
opbouw en een exclusief samengesteld paardentrailerprogramma van de plywood-, aluminium en polJater-klasse [3].

3240 x 1800
4140 x 1800
4140 x 2100

2700
2700
2700

Verdere technische gegevens en de nauwkeurige modelaandui
dingen staan vermeld op pagina 14. Uw Böckmann
partner geeft u graag advies – vriendelijk en deskundig!
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Ontdek het originele
toebehoren van Böckmann.
Uw Böckmann partner in de buurt geeft u graag advies – vriendelijk en deskundig.

Oprijrails

Transportbeveiliging

Zeilsystemen

[1]

Belastbaarheid*
2000 of 2700 kg
per paar

260 mm

[3]
310 mm

24

10

[2]

m

m

Laden kan zo
eenvoudig zijn:

Drie keer goed:

Met de originele aluminium oprijrails
van Böckmann. Houd bij de keuze van de oprijrails
rekening met de lengte van uw plateauwagen

De originele zijwandgalerie van Böckmann [1], het
verzonken sjoroog [2] en de afsluitstangen met ankerrail [3] voor het veilige vastsjorren van de lading.

Neem het zekere voor het onzekere:

Alles keurig opgeborgen: Met zeil en toog
van Böckmann. Wenst u een andere kleur of hoogte
van het zeil? Neem graag contact met ons op!

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

[1]

[2]
Handig en veilig:

De railhouders met handige vastzetbeugels zorgen
voor een veilige bevestiging tijdens de rit.

Een massief goed argument:

Opbouwelementen

De zeil- en toogconstructie is geschikt voor sterke
belastingen. De hoekverbindingen van de toogconstructie [1] en bij het schuifzeil [2] zijn degelijk
afgewerkt. – Ideaal voor het dagelijks gebruik.

Opspanmechanisme

Alles in een mum
van tijd gedaan:

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

Meer plaats: De zijbordverhoging verhoogt het

zijbord van 350 mm naar 500 mm – voor veel bijlading**.

Steunen
Bij weer en wind: De zeil- en toogconstructie
met optioneel schuifzeil beschermt de transportgoederen veilig tegen weersinvloeden. Naar wens zijn er
verdere kleuren en hoogtes van het zeil en een
individueel opschrift mogelijk.
En we doen Neeg meer: Het stalen rooster is
Typisch kwaliteit van Böckmann:

Zwenk- en uitschuifbare kabelsteunen.

Transport van ruiten

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

Opbergkist

Helder: De C-rails voor de montage

van ruitenhouders.

Bergruimte voor belangrijke zaken:

De afsluitbare opbergkist is met 440x150x210 mm
en een max. belading van 20 kg erg royaal.

*	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

Handig: Het optioneel bij de zeil- en toogconstructie verkrijgbare schuifzeil is ideaal voor het snelle en
comfortabele laden vanaf de zijkant.
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In één oogopslag: het originele
toebehoren van Böckmann.

(details op pagina 10/11)

Opbouwelementen
Opbergkist* (beschermd tegen spatwater)
Zeil en toog
Zeil en toog, aan 1 kant opstelbaar
Schuifzeil, aan één kant wegschuifbaar
(vanaf HL-AL 5121/HL-AL 6224 met middenrong)
Stalen rooster, 1000 mm hoog
C-rail in de vloer geïntegreerd
Zijbordverhoging van 300/350 naar 500 mm**
Bakelement**
Hoekhendelsluitingen
Aluminium tranenplaat op de vloer
Verzinkte stalen plaat op de vloer
Transportbeveiliging
Zijwandgalerie, vuurverzinkt
Voorwandgalerie, vuurverzinkt
Verzonken sjorogen
Verdere verzonken sjorbeugels
Oprijrails
Aluminium oprijrails, kunnen ondergeschoven worden
Steunen
Uitschuifbare kabelsteunen
Steunwielen
Steunwiel
Autom. steunwiel
hoort bij basisuitvoering

als toebehoren verkrijgbaar

niet mogelijk

* Niet samen met uitschuifbare kabelsteunen, bij HL-AL 2516 alleen bij modellen met één as tot 1500 kg mogelijk
** Voorwand kan bij zijbordverhogingen en gemonteerde kast 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!

L-F

62
24

62
21
L-A

L/ H
HL
-A

HL
-A
L/ H

L-A
L-F

L-F

512
1

412
1
L-A

L/ H
HL
-A

HL
-A
L/ H

L-A
L-F

L-F

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

411
8

32
18
HL
-A
L/ H

L-A

L-F

30
16
L-A

L-F

L/ H
HL
-A

L/ H

L-A

L-A

HL
-A

L/ H

HL
-A

HL
-A

L2

514

L-F

25
16

HL/HL-F-SERIE
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Van professionals voor professionals:
Plateauwagens van Böckmann.
Inwendige afmetingen opbouw MidLengte Breedte Hoogte denrong
mm
mm
mm

Model

Totaalgewicht
kg

Nuttige
last
kg

Neuswiel

Laad
hoogte
mm

Oplooprem

HL-serie

HL-AL 2514/75

2560

1400

300

nee

750

510

nee

630

nee

Modellen
met één as

HL-AL 2514/135 /15

2560

1400

300

nee

1350/1500

1024/1174

ja

650

ja

HL-AL 2516/135 /15

2560

1650

300

nee

1350/1500

990/1172

ja

650

ja

HL-serie

HL-AL 2516/20

2560

1650

300

nee

2000

1544

ja

680

ja

Modellen met
twee assen

HL-AL 3016/20

3060

1650

300

nee

2000

1515

ja

680

ja

HL-AL 3218/20 /27

3240

1800

350

nee

2000/2700

1471/2156

Autom.

760/760

ja

HL-AL 3218/30 /35

3240

1800

350

nee

3000/3500

2404/2890

Autom.

780/780

ja

HL-AL 4118/27

4140

1800

350

nee

2700

2070

Autom.

760

ja

HL-AL 4118/30 /35

4140

1800

350

nee

3000/3500

2360/2850

Autom.

780/780

ja

HL-AL 4121/27

4140

2100

350

nee

2700

2045

Autom.

760

ja

HL-AL 4121/30 /35

4140

2100

350

nee

3000/3500

2310/2785

Autom.

780/780

ja

HL-AL 5121/27

5140

2100

350

ja

2700

1920

Autom.

760

ja

HL-AL 5121/30 /35

5140

2100

350

ja

3000/3500

2179/2645

Autom.

780/780

ja

HL-AL 6221/27

6240

2100

350

ja

2700

1587

Autom.

760

ja

HL-AL 6221/30 /35

6240

2100

350

ja

3000/3500

1821/2307

Autom.

780/780

ja

HL-AL 6224/27

6240

2450

350

ja

2700

1547

Autom.

760

ja

HL-AL 6224/35

6240

2450

350

ja

3500

2265

Autom.

780

ja

HL-F-serie

HL-AL 2516/20 F

2560

1650

300

nee

2000

1544

ja

650

ja

Twee assen

HL-AL 3016/20 /27 F

3060

1650

300

nee

2000/2700

1515/2183

ja/Autom.

650/650

ja

modellen
met kleine
laadhoogte

HL-AL 3218/20 /27 F

3240

1800

350

nee

2000/2700

1441/2141

Autom.

640/640

ja

HL-AL 3218/30 /35 F

3240

1800

350

nee

3000/3500

2401/2890

Autom.

640/640

ja

HL-AL 4118/27 F

4140

1800

350

nee

2700

2060

Autom.

640

ja

HL-AL 4118/30 /35 F

4140

1800

350

nee

3000/3500

2350/2840

Autom.

640/640

ja

HL-AL 4121/27 F

4140

2100

350

nee

2700

2035

Autom.

640

ja

HL-AL 4121/30 /35 F

4140

2100

350

nee

3000/3500

2295/2775

Autom.

640/640

ja

HL-AL 5121/27 F

5140

2100

350

ja

2700

1910

Autom.

640

ja

HL-AL 5121/30 /35 F

5140

2100

350

ja

3000/3500

2170/2640

Autom.

640/640

ja

HL-AL 6221/30 /35 F

6240

2100

350

ja

3000/3500

1821/2307

Autom.

640/640

ja

HL-AL 6224/35 F

6240

2450

350

ja

3500

2265

Autom.

640

ja

Door het toevoegen van toebehoren wordt het lege gewicht groter (basisgewicht). De nuttige last wordt daardoor minder.
Constructie- en uitvoeringswijzigingen voorbehouden. Maten en gewicht zijn ongevere vermeldingen, wijzigingen door extra uitvoeringen mogelijk, afbeeldingen komen ten dele niet overeen
met de basisuitvoering. De gehele toebehorencatalogus staat in onze prijslijst. Uw Böckmann distributeur geeft u graag advies! Ontdek Neeg meer transportoplossingen van Böckmann:

Horse Trucks

Paardentrailers

Diepladers

Kippers

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

Machinetransporters

Kofferaanhangwagens

Veetrailers
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Uw Böckmann partner
voor advies en service:

Autotransporters

www.boeckmann.com

