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General-purpose trailers
Special lowrider trailers

Quality and choice. Since 1965.

Ćltal§nos c®l¼ ut§nfut·k
Speci§lis alacsony®p²t®sŤ
ut§nfut·k

MinŖs®g ®s v§laszt®k. 1965 ·ta.



steel (height: 1400 mm, carrying capacity: approx. 550 kg),
2 standard prop stands

2

opt. extras: jockey wheel, spare wheel and support, hardtop mm) and spring-assisted sandwich aluminium hardtop

HZ, HZB, B -

HZ 7521/126 Aluminium side panels with integrated top rail on ed, flat canvas top (standard colours: blue or grey)

HZB 1021/126 Alumin. side panels (spec. height: 1350 mm),

all sides, optional extra: jockey wheel

B 1325/126 Customized trailer with higher side panels (550

B 1330/151 Optional extras: mesh ramp made of galvanized(mm)
B1325/126 Optional extra: aluminium ladder rack (height:220 

Alacsony®p²t®sŤ, §ltal§nos c®l¼ ut§nfut·k
(1 tengelyes) / Lowrider general-purpose trailers (1 axle)

HZ7521/126  Alumínium  oldallemezek,  minden oldalfal 
tetején integrált lekötősínnel, választható kiegészítő: le - 
t§maszt· ker®k

HZB 1225/126 Választható kiegészítők: nyitható első ol-  
dalfal, s²kponyva (szabv§nysz²nek: k®k vagy sz¿rke)
HZB 1225/126 Optional extras: front panel which can be open-

HZB1021/126 Alum²n. oldalfalak  (spec. magass§g: 1350   
mm), v§l. kieg®sz²tŖk: let§maszt· ker®k, p·tker®k ®s p·t- 
ker®ktart·, kem®nytetŖ

B 1325/126 Egy®nre szabott ut§nfut· magasabb oldalfa- 
lakkal (550 mm) ®s rug·s szendvicsszerkezetes alum²ni- 
um kem®nytetŖ

                                                                                                        

B1325/126 Választható kiegészítő: alumínum magasító               B 1330/151 Választható  kiegészítő:  galvanizált acélrá-  
(magasság: 220 mm) csos fel¿letŤ  r§mpa, ( magass§g: 1400 mm, maxim§lis 

terhelhetőség: kb. 550 kg), 2 szabvány letámasztótalp
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form, anodised aluminium side panels (width: 25 mm, height: 350 mm, length ≤ 3000 mm: with integrated top rail on all sides, length =
3500 mm: without integrated top rail), fastenings integrated into side panels, rear panel which can be opened, corner posts ready for can-
vas top supports, rear lights below platform

Cf. HZ, further feature: overrun brake

Models Max. gross weight
(kg) Unladen weight

(kg, approx.)

Internal measures (mm, approx.)

Tyres
(inches)Length Width Height

HZ 7521/106 750 155 2110 1060 350 13

HZ 7521/126 750 160 2110 1260 350 13

HZ 7525/126 750 175 2510 1260 350 13

HZ

Models Max. gross weight
(kg) Unladen weight

(kg, approx.)

Internal measures (mm, approx.)

Tyres
(inches)Length Width Height

HZB 1021/126 1000 210 2110 1260 350 13

HZB 1025/126 1000 225 2510 1260 350 13

HZB 1225/126 1200 240 2510 1260 350 14

HZB

Models Max. gross weight
(kg) Unladen weight

(kg, approx.)

Internal measures (mm, approx.)

Tyres
(inches)Length Width Height

B 1321/126 1300 260 2110 1260 350 13/14

B 1325/126 1300 285 2510 1260 350 13/14

B 1330/126 1300 305 3010 1260 350 14

B 1325/151 1300 300 2510 1510 350 14

B 1330/151 1300 320 3010 1510 350 14

B 1335/151 1300 340 3510 1510 350 14

B

�1)

Spring-assisted sandwich aluminium hardtop (height: 100 mm, without top rail), mesh ramp made of galvanised steel with 2 rear prop
stands (height: 1400 mm, carrying capacity: approx. 550 kg, minimum width: 1260 mm), additional side panels which can be taken off
(350 mm), flat canvas top (maximum measures: 2510 x 1260 mm), aluminium ladder rack (height: 220 mm, maximum width: 1510 mm),
canvas top and aluminium support (height: 1400 mm from platform), increase in canvas top and support height (per 200 mm), standard
rear prop stand, front panel which can be opened, B: V chassis

750 kg

1000-1200 kg

1300-1600 kg

Ball coupling, galvanized axle and V drawbar, rubber torsion axle (trailers with brakes: with automatic reverse), high-density plywood plat-

brakes

Cf. HZ, further features: overrun brake, jockey wheel

Össztömeg(kg) Önsúly
(kg, közelítőleg)

Hasznos méret (mm, közelítőleg)

Hosszúság            Szélesség             Magasság

Abroncs
(hüvelyk)

Modellek

fék nélkül /without

Ld. Hz, további jellemző: ráfutófék

fékezett /with brakes

Modellek Össztömeg(kg) Önsúly
(kg, közelítőleg)

Hasznos méret (mm, közelítőleg)
Abroncs

(hüvelyk)
Hosszúság            Szélesség              Magasság

Ld. Hz, további jellemzők: ráfutófék, letámasztó kerék

Modellek Össztömeg(kg) Önsúly
(kg, közelítőleg)

Hasznos méret (mm, megközelítőleg)

Hosszúság           Szélesség              Magasság

Abroncs
 (hüvelyk)

fékezett /with brakes 

Választható kiegészítők a HZ, HZB és B modellekhez / Optional extras for HZ, HZB and B

Rugós, szendvicsszerkezetes alumínium keménytető  (magasság: 100 mm, lekötősín nélkül),  galvanizált acélrácsos felü-
letű  rámpa  2 db  hátsó  támasztékkal  ( magasság: 1400 mm,  maximális terhelhetőség:  kb.550 kg, minimum szélesség:  
1260 mm), további levehető oldalfalak ( 350 mm), síkponyva (maximum méretek: 2510 x 1260 mm ), alumínium magasító 
(magasság: 220 mm, maximum szélesség: 1510 mm), ponyva és alumínium tartó (magasság: 1400 mm a platótól), pony-  
va és tartó toldalék (200 mm-enként), szabvány hátsó támaszték, nyitható első oldalfal, B: V alváz  

Vonófej, galvanizált tengely és V vonófej, gumitorziós tengely (tolatásautomatikával ellátott fékrendszer), magas sűrűségű
lemez padló,  eloxált alumínium oldalfalak  (szélesség: 25 mm, magasság: 350 mm, hosszúság ≤ 3000 mm: minden oldal-
fal elején integrált lekötősínnel, hosszúság = 3500 mm:  integrált lekötősín nélkül),  oldalfalakba integrált nyitható hátsó ol-  
dalfal, ponyvatartó beillesztési lehetőség a sarkokban,  hátsó lámpák a plató alatt 

1) Jelek magyarázata: vö. 12. old. / Explanation of symbols:cf.p.12
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BT 2030/151 Aluminium side panels with integrated top rail, optional
extra: mesh ramp made of galvanized steel (height: 1400 mm, load-
ing capacity: approx. 550 kg), 2 standard prop stands

BT 2030/151 Aluminium side panels with integrated top rail and fastening system for a canvas top, optional extra: V chassis

BT -

B 2030/151 Without surcharge, but only on demand: side panels

additional side panels which can be taken off (350 mm)

trailers (2 axles)

BT 2035/151 Aluminium side panels without integrated top rail, but with integrated fastening system for a canvas top

without integrated top rail for length ≤ 3000 mm, optional extra:

Alacsonyépítésű, általános célú utánfutók (2 tengelyes) / Lowrider general purpose 

BT 2030/151 Alumínium oldalfalak integrált lekötösínnel és ponyvarögzítő rendszerrel, választható kiegészítő: V alváz

BT 2035/151 Integrált lekötősín nélküli alumínium oldalfalak, de ponyvarögzítő rendszerrel

BT 2030/151 Alumínium oldalfalak integrált lekötősínnel,  vá-      BT 2030/151 Felár nélkül,  de  csak igény esetén:  lekötősín
lasztható  kiegészítő:  galvanizált  acélrácsos felületű  rámpa      nélküli oldalfalak, hosszúság ≤ 3000mm esetén, választható 
(magasság:  1400 mm,  maximális terhelhetőség: kb 550 kg),     kiegészítő: levehető oldalfalak (350 mm)
2 db szabvány hátsó támaszték
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Models

Internal measures (mm, approx.)

BT 2025/126 2000 395 2510 1260 350 13

BT 2030/126 2000 415 3010 1260 350 13

BT 2025/151 2000 410 2510 1510 350 13

BT 2030/151 2000 430 3010 1510 350 13

BT 2035/151 2000 450 3510 1510 350 13

BT 2040/151 2000 485 4010 1510 350 13

BT 2045/151 2000 515 4510 1510 350 13

BT 2530/185 2500 475 3010 1850 350 14

BT 2535/185 2500 500 3510 1850 350 14

BT 2740/185 2700 525 4010 1850 350 14

BT 2745/185 2700 555 4510 1850 350 14

BT 2730/200 2700 490 3010 2000 350 14

BT 2735/200 2700 515 3510 2000 350 14

BT 2740/200 2700 540 4010 2000 350 14

BT 2745/200 2700 570 4510 2000 350 14

BT

2000-3500 kg
� ∆ �1)

2500-3500 kg
∆ �1)

hardtop (height: 100 mm, only for selected models), mesh ramp made of galvanised steel with 2 rear prop stands (height: 1400 mm,
carrying capacity: approx. 550 kg, maximum width: 1510 mm), additional side panels which can be taken off (approx. 350 mm), aluminium
ladder rack (height: 220 mm, maximum width: 1510 mm), mesh-extension sides made of galvanised steel (only for BT 2030/151: approx.
3010 x 1510 x 600 mm), canvas top and aluminium support (height: 1400 mm from platform), increase in canvas top and support height
(per 200 mm), standard rear prop stand, front panel which can be opened (maximum width: 1510 mm)

BT 2530/151 Optional extras: aluminium support and canvas
top (standard colours: blue or grey) with rapid fastening system
(rubber cable)

opened, corner posts ready for canvas top supports, rear lights below platform

Ball coupling, overrun brake, galvanized axles and V drawbar, rubber torsion axles with automatic reverse, wm meyer® double chassis,
jockey wheel, high-density plywood platform, anodised aluminium side panels (width: 25 mm, height: 350 mm, length ≤ 3500 mm: with in-
tegrated top rail on all sides, length ≥ 3500 mm: without integrated top rail), fastenings integrated into side panels, rear panel which can be

(kg)
Max. gross weight

Unladen weight
(kg, approx.)

Tyres
(inches)Length Width Height

V chassis (length ≥ 4010 mm or width = 2000 mm: standard feature), drawbar adjustable in height, spring-assisted sandwich aluminium

BT 2530/151 Választható kiegészítők: alumínium tartó és
ponyva  (szabvány színek: kék vagy szürke) gyorsrögzítő
rendszerrel (gumikábel)

Vonófej,  ráfutófékrendszer,  galvanizált tengelyek és  V vonófej,  tolatásautomatikával ellátott  gumitorziós  tengelyek wm
meyer®  dupla alváz,  letámasztó kerék,  magas sűrűségű lemezpadló,  eloxált alumínium oldalfalak  ( szélesség: 25 mm, 
magasság: 350 mm,  hosszúság ≤ 3500 mm: minden oldalon integrált lekötősínnel,  hosszúság≥ 3500 mm: lekötősín nél-
kül), oldalfalakba integrált rögzítők, lenyitható hátsó oldalfal, ponyvatartó beillesztési lehetőség a sarokban, hátsó lámpák 
a plató alatt

Modellek
Össztömeg (kg) Önsúly

(kg, közelítőleg)
Hasznos méret (mm, közelítőleg)

Hosszúság Szélesség Magasság

Abroncs
(hüvelyk)

Választható kiegészítők / Optional extras
V  alváz ( hosszúság ≥ 4010 mm vagy szélesség = 2000 mm:  szabvány jellemző ),  vonóháromszög magassága állítható,  
rugós,  szendvicsszerkezetes alumínium keménytető ( magasság: 100 mm, csak egyes modelleknél ), galvanizált, acélrá-
csos felületű rámpa 2 db hátsó támasztékkal ( magasság: 1400 mm,  maximális terhelhetőség: kb. 550 kg, maximum szé-
lesség: 1510 mm), további levehető oldalfalak (kb. 350 mm), alumínium magasító (magasság: 220 mm, maximum széles- 
ség: 1510 mm ),  galvanizált,  rácsos oldalfal magasító  ( csak  a BT 2030/151-es modellhez: kb. 3010 x 1510 x 600 mm ),
ponyva és alumínium tartó ( magasság: 1400 mm a platótól ), ponyva és tartó toldalék  (200 mm-enként), szabvány hátsó 
támaszték, nyitható első oldalfal (maximum szélesség: 1510 mm)

1) Jelek magyarázata: vö. 8. old. / Explanation of symbols: cf.p. 8.
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BTSL 3535/185 Ramp made of aluminium profiles (height: 1000 mm)

BSL / BTSL -

Models Max. gross weight
(kg) Unladen weight

(kg, approx.)

Internal measures (mm, approx.)

Tyres
(inches)Length Width Height

BSL 1730/151 1750 570 3010 1510 350 14

BSL 1730/185 1750 630 3010 1850 350 14

BSL 1735/185 1750 710 3510 1850 350 14

BTSL 2730/126 2700 600 3010 1260 350 14

BTSL 2730/151 2700 640 3010 1510 350 14

BTSL 2735/151 2700 710 3510 1510 350 14

BTSL 2730/185 2700 695 3010 1850 350 14

BTSL 2735/185 2700 760 3510 1850 350 14

BSL /BTSL

2700-3500 kg
∆ �1)

Drawbar adjustable in height, lorry or ball coupling, platform made of a sheet of galvanised steel (2 mm), winch support, 1-gear winch
(500 kg), additional side panels which can be taken off (350 mm), canvas top and aluminium support (height: 1800 mm from platform),
increase in canvas top and support height (per 200 mm)

Ball coupling, overrun brake, galvanized axle(s) and V chassis, rubber torsion axle(s) with automatic reverse, wm meyer® double chassis,
reinforced jockey wheel, high-density plywood platform, 4 tie rings on platform, anodised aluminium side panels with top rail on all sides
(width: 25 mm, height: 350 mm + 100 mm top rail), rear ramp made of aluminium profiles and equipped with stainless-steel hinge and

canvas top supports, manual hydraulic pump, rear lights below platform

BSL 1730/151 Optional extras: canvas top and alumi-
nium support (special height: 1400 mm from platform,
standard colour: blue)

stainless-steel triangle for facilitating loading (height: approx. 1000 mm, angle: approx. 4-7°), exterior fastenings, corner posts ready for

1750 kg

BSL 1730/151 Választható kiegészítők: ponyva és
alumínium tartó ( speciális magasság:  1400 mm a 
platótól, szabványszín: kék)

BTSL 3535/185 Alumínium profilú rámpák (magasság: 1000 mm)

Vonófej,  ráfutófék,  galvanizált tengely(ek)  és V alváz,  tolatásautomatikával ellátott gumitorziós tengely(ek) wm-meyer®
dupla alváz,  megerősített letámasztó  kerék,  magas sűrűségű lemezpadló, 4 db rögzítőszem a platón,  eloxált alumínium
oldalfalak integrált lekötősínnel (szélesség: 25 mm, magasság 350 mm + 100 mm lekötősín), alumínium profilú hátsó rám-
pa rozsdamentes  acél- csuklópánttal  és háromszöggel felszerelve a rakodás megkönnyítése érdekében ( magasság: kb.
1000 mm,  szög: kb. 4 - 7° ), külső rögzítők,  ponyvatartó beillesztési lehetőség a sarokban,  kézi hidraulika pumpa,  hátsó   
lámpák a plató alatt.

Vonóhorog állítható magassággal,  gömb-  vagy teherautóra csatlakoztatható  vonófej,  plató  galvanizált  acéllemezből (2 
Választható kiegészítők / Optional extras

mm), csörlőtartó állvány, 1 sebességes csörlő  (500 kg), további levehető oldalfalak (350 mm), ponyva és alumínium tartó 
magasság: 1800 mm a platótól), ponyva és tartó toldalék (200 mm-el) 

Modellek Össztömeg (kg)
¥nsúly

(kg, közelítőleg)

Hasznos méret (mm, közelítőleg)

Hosszúság Szélesség Magasság

Abroncs
(hüvelyk)

Könnyen megrakható utánfutók / Senklift trailers

1) Jelek magyarázata: vö. 8. old. / Explanation of symbols: cf.p. 8.
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Ball coupling, overrun brake, galvanized axles and V chassis, rubber torsion axles with automatic reverse, wm meyer® double chassis,
reinforced jockey wheel, high-density plywood platform, anodised aluminium side panels (thickness: 25 mm, height: 350 mm) or stain-
less-steel side panels (height: 350 mm, only available for MB 3030/151), fastenings not integrated into side panels, 2 aluminium ramps
(440 x 1650 mm) with 2 supports made of galvanized steel, 4 tie rings on platform, MB-S: without aluminium plate between loading ramps

Models
Unladen weight (kg,

approx.)

Internal measures (mm, approx.)

Tyres
(inches)

Length Width Height

MB-S 2530/151 2500 530 3010 1510 350 14

MB 2725/151 2700 530 2510 1510 350 14

MB 3030/151 3000 570 3010 1510 350 14

MB 3035/151 3000 605 3510 1510 350 14

MB 3035/185 3000 660 3510 1850 350 14

MB -

MB 3030/151 Stainless-steel side panels, pla-
stic mudguards, reinforced jockey wheel, stan-
dard loading ramps

aluminium loading ramps stored horizontally, 2
rear prop stands

2500-3500 kg
∆ �1)

MB

Drawbar adjustable in height, prop stand (automatic), prop stand to be folded away with crank, standard rear prop stand, loading ramps
stored horizontally and serving as rear panel (no surcharge)

MB 3535/185 Standard loading ramps

MB 2725/151 Special feature without sucharge:

(kg)
Max. gross weight

Kisméretű gépszállító trélerek / Transporters for small excavators 

MB 3030/151 Rozsdamentes acél oldalfalak,
műanyag sárvédők, megerősített letámasztó
kerék, szabvány rakodórámpák 

MB 3535/185 Szabvány rakodórámpák

MB 2725/151 Alapáras jellemző, felár nél-
kül:  vízszintesen tárolt alumínium rakodó-
rámpák, 2db hátsó támaszték 

Vonófej, ráfutófék, galvanizált tengelyek és V alváz, tolatásautomatikával ellátott gumitorziós tengelyek,  wm meyer® dupla al-
váz, megerősített letámasztó kerék, magas-sűrűségű lemezpadló, eloxált alumínium oldalfalak (vastagság: 25 mm, magasság:
350 mm) vagy rozsdamentes acél oldalfalak (magasság: 350 mm, kizárólag az MB 3030/151 modellhez), oldalfalakba nem in-
tegrált rögzítők, 2db alumínium rámpa ( 440 x 1650 mm ) 2db galvanizált acélból készült támasztékkal, 4db rögzítőszem a pla- 
tón, MB-S: rakodórámpák közötti alumíniumlemez nélkül

Modellek Össztömeg (kg) Önsúly 
(kg, közelítőleg)

Hasznos méretek (mm, közelítőleg)

Hosszúság Szélesség Magasság

Abroncs
(hüvelyk)

Választható kiegészítők / Optional extras
Állítható magasságú vonószerkezet,  támaszték ( automata ), kurblis letámasztó talp, szabvány hátsó támaszték, vízszint-
esen tárolt- és hátsó falként szolgáló rakodórámpák (felár nélkül)

1) Jelek magyarázata: vö. 8. old. / Explanation of symbols: cf.p. 8.



Quality and choice. Since 1965.
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Increase in maximum gross weight (up-graded axle(s), tyres, chassis, and brakes):

� 1300 kg � 1600 kg �
� 2000 kg � 2700 kg �
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� 2000 kg � 3000 kg ∆
� 2700 kg � 3000 kg ∆

� 2000 kg / 2700 kg � 3500 kg �
� 3000 kg � 3500 kg �
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Kastenanhänger
Tiefladerspezialtransporter

Bagagères
Remorques spéciales roues
extérieures

General-purpose trailers
Special lowrider trailers

Tel.: (00 49) / (0) 97 22 / 91 00 0
Fax: (00 49) / (0) 97 22 / 91 00 20 Fahrzeugbau AG

 E-Mail: info@wm-meyer.de
Internet: http://www.wm-meyer.de

®

Qualität und Auswahl. Seit 1965.
Qualité et choix. Depuis 1965.
Quality and choice. Since 1965.

®

Hochlader und Kipper

Remorques-plateau et
bennes

Highriders and tippers

Tel.: (00 49) / (0) 97 22 / 91 00 0
Fax: (00 49) / (0) 97 22 / 91 00 20 Fahrzeugbau AG

 E-Mail: info@wm-meyer.de
Internet: http://www.wm-meyer.de

®

Qualität und Auswahl. Seit 1965.
Qualité et choix. Depuis 1965.
Quality and choice. Since 1965.

®

Fahrzeugtransporter

Porte-véhicules

Vehicle transporters

Tel.: (00 49) / (0) 97 22 / 91 00 0
Fax: (00 49) / (0) 97 22 / 91 00 20 Fahrzeugbau AG

E-Mail: info@wm-meyer.de
Internet: http://www.wm-meyer.de

®

Qualität und Auswahl. Seit 1965.
Qualité et choix. Depuis 1965.
Quality and choice. Since 1965.

®

Kofferanhänger

Fourgons

Box vans

Tel.: (00 49) / (0) 97 22 / 91 00 0
Fax: (00 49) / (0) 97 22 / 91 00 20 Fahrzeugbau AG

 E-Mail: info@wm-meyer.de
Internet: http://www.wm-meyer.de

®

Qualität und Auswahl. Seit 1965.
Qualité et choix. Depuis 1965.
Quality and choice. Since 1965.

®

Pferdeanhänger

Vans

Horse boxes

Tel.: (00 49) / (0) 97 22 / 91 00 0
Fax: (00 49) / (0) 97 22 / 91 00 20 Fahrzeugbau AG

 E-Mail: info@wm-meyer.de
Internet: http://www.wm-meyer.de

®

Qualität und Auswahl. Seit 1965.
Qualité et choix. Depuis 1965.
Quality and choice. Since 1965.

®

Viehanhänger

Bétaillères

Livestock trailers

Tel.: (00 49) / (0) 97 22 / 91 00 0
Fax: (00 49) / (0) 97 22 / 91 00 20 Fahrzeugbau AG

 E-Mail: info@wm-meyer.de
Internet: http://www.wm-meyer.de

®

Qualität und Auswahl. Seit 1965.
Qualité et choix. Depuis 1965.
Quality and choice. Since 1965.

®

Verkaufsfahrzeuge

Véhicules de vente

Vending vehicles

Tel.: (00 49) / (0) 97 22 / 91 00 0
Fax: (00 49) / (0) 97 22 / 91 00 20 Fahrzeugbau AG

E-Mail: info@wm-meyer.de
Internet: http://www.wm-meyer.de

®

Qualität und Auswahl. Seit 1965.
Qualité et choix. Depuis 1965.
Quality and choice. Since 1965.

®

Aluauffahrschienen
Endlosfaltstraße

Rampes en alu
Chemin à plier
Aluminium ramps
Aluminium causeway
Rampe in alluminio
Sentiero ripieghevole

AL

AS 155/500

Tel.: (00 49) / (0) 97 22 / 91 00 0
Fax: (00 49) / (0) 97 22 / 91 00 20 Fahrzeugbau AG

 E-Mail: info@wm-meyer.de
Internet: http://www.wm-meyer.de

®

Qualität und Auswahl. Seit 1965.
Qualité et choix. Depuis 1965.
Quality and choice. Since 1965.
Qualità e scelta. Dal 1965

®

Our complete product range

Magyarországi forgalmazó:
Körmendi Kft, 

2310, Szigetszentmiklós, Csepeli út 32. 

E-mail: kormendi.info@t-online.hu
www.kormendi-online.hu

Tel.: 24/ 530-710  Fax.: 24/ 530-790
A komplett árukészletünk

Az ºssztºmeg nºvelése (megerősített tengely(ek), abroncsok, alvázak és fékek): Kereskedő / Dealer
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Minőség és választék. 1965 óta.




