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Since 1965, wmmeyer® has earned a reputation for the excellent quality of its products Made in Germany. In our mo-
dern plant in Werneck in northern Bavaria our highly qualified employees develop and produce tailor-made solutions
for all transport and vending needs, which reflect the latest technical developments. Our wide range of products, the
quality we stand for and the service we provide have made us one of the leading European manufacturers of trailers,
vending vehicles, lorry boxes and sandwich polyester panels.

Fahrzeugbau AG

®
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Quality and choice. Since 1965.

Vast product range and amazing in-house production depth
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Általános információk

Egyedi konstrukciók és további szállítóeszközök

Teljes kínálatunk

Minőség és választék. 1965 óta.

Egyedi konstrukciók igény szerint.

KHL Autószállítók (billenőplatós, magasépítésű)

AK Autószállítók (billenőplatós, alacsonyépítésű)

APHLC mulifunkciós szállítók (fix magasplatós)

AP autószállítók (fix alacsonyplatós)

Mot Motorkerékpárszállítók

Tartalomjegyzék                                                                       Oldal      

Special constructions on demand

Óriási termékválaszték és lenyűgöző cégen belüli termelés 

Az 1965 óta fennálló wm meyer® cég termékeinek védjegye a kitűnő minőséget garantáló  "Made in Germany" címke.
Az Észak - Bajorországban, Werneckben található üzletünkben magasan képzett szakembereink fejlesztik és gyártják
termékeinket, melyek megfelenek a felhasználók egyéni szállítmányozási igényeinek és a legújabb technológiai inno-
vációknak egyaránt.  Széles választékunknak, valamint termékeink és szervizszolgáltatásaink minősége melletti elkö- 
telezettségünknek köszönhetően Európa egyik vezető termelőjévé váltunk a személyautó -utánfutók, a mozgó pavilo-
nok, illetve a kisteherautó-felépítmények és a szendvicsszerkezetű poliészter panelek piacán.



KHL

KHL 2701 2 fixed aluminium ramps with 16 fastening holes for straps, maximum distance between wheels of transported vehicle: 2.80 m

4 5

One-gear winch (900 kg) with deflexion pulley KHL 3500 13’’ tyres, optional extra: closed aluminium platform

• Ball coupling
• Overrun brakes
• Galvanized chassis, axles and
V drawbar
• Rubber torsion axles with auto-
matic reverse

• Rear lights in lateral position
• 2 width indicators
• 2 fixed aluminium ramps with 16
fastening holes for straps
• One-gear winch (900 kg) with de-
flexion pulley (3 positions)
• Air pressure: 6.0 bar (short
distances: 3.5 bar)
• Maximum distance between
wheels of transported vehicle:
2.80 m
• Manual hydraulic tipping system

KHL Car transporters (tippers, highriders)

Maximum
gross weight

(kg)

Unladen
weight (kg,
approxima-
tely)

Internal measures (mm., approximately)

Length Width Height

KHL 2701 2700 680 4300 2000 100 10 2

KHL 3000 3000 785 4750 2000 100 10 2

KHL 3500 3500 835 4750 2000 100 13 2

The KHL is a classic. It is very practical; for as a highrider it offers you the maximum width to load
your car, and tipping the trailer is easy and done within seconds. The KHL is also enormously
sturdy: That’s because it comeswith amassive chassis, which is both welded and galvanized. And
the KHL is elegant – just look at its pleasant side panels and its stainless aluminium loading stands.
The ideal trailer for professionals.

A KHL egy igazi klasszikus. Különösen praktikus, a kerekek felett elhelyezett magasplató
maximális szélességű helyet biztosít a rá állítani kívánt jármű számára. A billencs szerke-

KHL a profik ideális választása.

zetnek köszönhetően a kezelése gyors és egyszerű.  A KHL ugyanakkor egy igen robusz-
tus utánfutó: masszivitása a galvanizált alváznak köszönhető.  A KHL egyben elegáns is -
köszönhetően a  szép  oldalfalainak  és a  rozsdamentes  alumínium  szállítófelületnek.  A 

Alapfelszereltség / Standard features
• Vonófej
• Ráfutófék
• Galvanizált alváz, tengelyek

és V-vonófej
• Tolatóautomatikával ellátott

gumitorziós tengelyek
• Megerősített letámasztókerék 
• Oldalra szerelt hátsó lámpák
• 2 szélességjelző lámpa
• 2 alumínium szállítófelület 16

lyukkal a kerekek rögzítéséhez

• Keréknyomás: 6,0 bar (rövid-
távra: 3,5 bar)

• Egyfokozatú csörlő (900 kg)
3 helyre rögzíthető csigával

• Szállított jármű maximális
tengelytávolsága: 2,80 m

rendszer

• Reinforced jockey wheel

Választható kiegészítők / Optional extras
• 2 pozicionálható kerékék
• Zárt alumínium padló
• Kerékrögzítő hevederek

• 2 adjustable wheel supports
• Closed aluminium platform
• Straps

KHL 2701 2 alumínium szállítófelület, a kerekek rögzítését segítő 16 lyuk, a szállított jármű maximális tenglytávolsága: 2,80 m 

KHL 3500 13’’-os kerekek. választható kiegészítő: alumínium padló

Models
Modellek

Össztömeg
(kg)

Önsúly
(kg, közelítö-

leg)

(Hasznos méret (mm, közelítőleg)

Abroncs
Tyres

Tengelyek
Axles

Hosszúság Szélesség Magasság

• Manuális hiraulikus billentő-

KHL Autószállítók (billenőplatós, magasépítésű)

Egyfokozatú csörlő (900 kg) csigával



AK
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AK Car transporters (tippers, lowriders)

AK 3500 B One-gear winch (900 kg) with deflexion pulley (3 positions), manual hydraulic tipping system
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Length Width Height

AK 2700 B 2700 605 4300 2000 100 14 2

AK 3000 B 3000 655 4300 2000 100 14 2

The chassis and tipper platform of the AK are closely modelled on the KHL and are just as easy to
use. However, as a lowrider the AK offers you a very smooth gradient, which facilitates loading and
unloading. You need not worry about stepping on the mudguards when getting out of your car.
They aremade of galvanised steel, they are reinforced and they are coveredwith a solid aluminium
treadplate. That is what we call stability.

Az  AK  alváza és billencs szállítófelülete a  KHL mintájára készült,  így kezelése ugyano-
lyan egszerű.  Alacsonyplatós utánfutóként igen enyhe fel-  és lehajtási szöget tesz lehe-
tővé.  Nem kell sérüléstől tartania,  ha az autóból történő ki- vagy beszálláskor az utánfu- 
tó  sárvédőjére lép:  mindkét  oldalon  galvanizált fémből készült,  alulról megerősített és
egy erős alumínium lappal borított felületre léphet. Ez az amit mi stabilitásnak hívunk.

A

Alapfelszereltség / Standard features
• Ball coupling
• Overrun brakes
• Galvanized chassis, axles and
V drawbar
• Rubber torsion axles with auto-
matic reverse
• Reinforced galvanized mudgards
• Reinforced jockey wheel
• Rear lights in lateral position
• 2 width indicators
• 2 fixed aluminium ramps with 16
fastening holes for straps
• One-gear winch (900 kg) with de-
flexion pulley (3 positions)
• Maximum distance between
wheels of transported vehicle:
2.80 m
• Manual hydraulic tipping system

• Ráfutófék
• Galvanizált alváz, tengelyek

és V-vonófej
• Tolatóautomatikával ellátott

gumitorziós tengelyek
• Megerősített letámasztókerék 
• Oldalra szerelt hátsó lámpák
• 2 szélességjelző lámpa
• 2 alumínium szállítófelület 16

lyukkal a kerekek rögzítéséhez
• Egyfokozatú csörlő (900 kg)

3 helyre rögzíthető csigával
• Keréknyomás: 6,0 bar (rövid-

távra: 3,5 bar)
• Szállított jármű maximális
tengelytávolsága: 2,80 m
• Manuális hiraulikus billentő-
rendszer

• 2 pozicionálható kerékék
• Zárt alumínium padló
• Kerékrögzítő hevederek

• 2 adjustable wheel supports
• Closed aluminium platform
• Straps

Választható kiegészítők / Optional extras
AK 3500 B Egyfokozatú csörlő (900 kg) három pontban rögzíthető csigával, manuális hidraulikus döntés

Modellek
Models

Össztömeg
(kg)

Maximum
gross weight

(kg)

Önsúly
(kg, közelítö-

leg)
Unladen
weight (kg,
approxima-
tely)

(Hasznos méret (mm, közelítőleg)
Internal measures (mm., approximately)

Hosszúság Szélesség Magasság

Abroncs
Tyres

Tengelyek
Axles

• Vonófej

K Autószállítók (billenőplatós, alacsonyépítésű)

AK 2770 B Választható kiegészítő: zárt alumínium padló      AK 2700 B megerősített sárvédő (galvanizált acél) alumínium lépőfelülettel
AK 2700 B Optionalextra:closedaluminiumplatform                          AK 2700 B Reinforced mudguard (galvanised steel) with aluminium treadplate



APHLC
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• Ball coupling
• Overrun brakes
• Galvanized chassis, axles and
V drawbar
• Rubber torsion axles with auto-
matic reverse
• Reinforced jockey wheel
• High-density plywood platform
• Loading height: approximately
620 mm (low chassis)
• Aluminium side panels that can
be removed (height: 100 mm)
• Rear lights below platform
• 2 width indicators
• 2 aluminium loading ramps
(2700 x 300 mm, stored below
platform, carrying capacity:
about 2500 kg)
• 6 tie rings in platform
• 2 standard rear prop stands

APHLC Multi-purpose transporters (non-tipping, highriders)

APHLC 2041/210 2000 630 4100 2100 100 10 2

APHLC 2741/210 2700 650 4100 2100 100 10 2

The APHLC is a true allrounder. It comes with a closed platformmade of high-density plywood, but
as an optional extra you can also have it with aluminium profiles instead. You can use the APHLC
not only to transport cars, but a variety of goods. Two solid aluminium loading ramps, stored be-
neath the platform, and side panels which you can remove quite easily facilitate loading and unloa-
ding.

� 1)

APHLC Többcélú szállítók (fix, magasépítésű)

Az APHLC egy igazi univerzális szállító.  Zárt padlója, amely alapkivitelben  fából készül, 

teszi autók vagy szinte bármilyen egyéb dolog szállítását. A fel-  és lepakolást megköny-
nyítik  a két erős felhajtórámpa ,  melyeket a plató alatt tárolhatunk,  valamint a  könnyen 
eltávolítható oldalfalak is.

• 2 adjustable wheel supports
• Winch support / winch

• Vonófej
• Ráfutófék
• Galvanizált alváz, tengelyek és

V- vonófej
• Tolatóautomatikával ellátott

gumitorziós tengelyek
• Megerősített letámasztókerék
• Nagy sűrűségű, zárt furnérlemez padló
• Platómagasság: kb 620 mm 

(alacsony alváz)
• Eltávolítható alumínium oldalfalak

(magasság: 100 mm)
• Plató alatt elhelyezett lámpák
• 2 szélességjelző lámpa
• 2 alumínium felhajtó rámpa
(2700 x 300 mm, plató alatt 
tárolható,  teherbírás: kb 2500 kg)
• 6 rögzítőgyűrű a padlón
• 2 hátsó támasztó

Alapfelszereltség / Standard features

• Prop stands: autom. / with crank

Választható kiegészítők / Optional extras
• 2 pozicionálható kerékék
• Csörlőtartó szerkezet / csörlő
• Automatikus kurblis hátsó támasztók

kiegészítő: automatikus hátsó támasztó
APHLC 2741/210 Plywood platform, alu ramps (2700 x 300 mm, below platform, carr. capacity: about 2500 kg), extra: autom. prop stands

APHLC 2741/210 Extra: adjustable wheel support               Optional extra: winch support and winch, 2 adjustable wheel supports
APHLC 2741/210 Tartozék: pozicionálható kerékék          Tartozék: csörlőtartó szerkezet csörlővel, 2 pozicionálható kerékék

Modellek
Models

Össztömeg
(kg)

Maximum
gross weight

(kg)

Önsúly
(kg, közelítö-

leg)
Unladen
weight (kg,
approxima-
tely)

(Hasznos méret (mm, közelítőleg)
Internal measures (mm., approximately)

Hosszúság Szélesség Magasság

Abroncs Tengelyek
Tyres Axles

1) Jelek magyarázata: vö. 16. old. / Explanation of symbols:cf.p. 16

Length Width Height

de  felár ellenében alumínium profil padlóval is elérhető,  illetve masszív alváza lehetővé

APHLC 2741/210 Zárt furnérlemez plató, 2 alumínium felhajtórámpa (2700 x 300 mm, plató alatt, teherbírás: kb 2500 kg), 



AP

AP 2040/185 Plywood platform, 2 alu ramps (2.2 x 0.3 m, stored below platform, carrying capacity: about 2500 kg), 2 standard prop stands
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AP Car transporters (non-tipping, lowriders)

• Ball coupling
• Overrun brakes
• Galvanized chassis, axle(s) and
V drawbar
• Rubber torsion axle(s) with auto-
matic reverse
• Reinforced jockey wheel
• High-density plywood platform
• Alu panels, 3 sides, (h: 100 mm)
• Rear lights in lateral position
• 2 width indicators
• 2 aluminium loading ramps (2.2
x 0.3 m, stored below platform,
carrying capacity: about 2500 kg,
AP 1228/185: 2 x 0.3 m, on plat-
form)
• One-gear-winch and support
(900 kg, AP 1228/185: without
winch)
• 4 tie rings on platform
• AP-S: alu loading ramps 2 x 0.2
m on platform, no winch support
• 2 standard rear prop stands

AP 1228/185 1200 360 2800 1850 100 13-15 1

AP 2040/185 2000 515 4000 1850 100 13-15 2

AP 2740/200 2700 525 4000 2000 100 13-15 2

AP-S 2040/185 2000 515 4000 1850 100 13-15 2

AP-S 2740/200 2700 525 4000 2000 100 13-15 2

The AP is our choice for the price-conscious consumer. Nevertheless it offers a lot of standard
features, for example a solid high-density plywood platform, aluminium loading ramps and awinch.
For owners of a Smart we have developed a special trailer. If you are looking for the ultimate bar-
gain, then you should consider one of the AP-S models.

• 2 adjustable wheel supports
• Prop stands: autom. / with crank
• Canvas top / support (1800 mm)
• Incr. in panel height (350 mm)

� ∆ � 1)

AP Autószállítók (fix, alacsonyépítésű)

Az AP  a költségtudatos vásárlóinknak szánt belépőmodellünk.  Ennek ellenére,  alapfel-
szereltségként  jár hozzá  az erős furnérlemez padló,  az alumínium  felhajtórámpák, és a 
csörlő. A Smart-tulajdonosoknak külön modellt fejlesztettünk ki. Amennyiben még ked-
vezőbb ajánlatot keres, akkor figyelmébe ajánljuk az AP-S modelljeinket.

Alapfelszereltség / Standard features
• Vonófej
• Ráfutófék
• Galvanizált alváz, tengely(ek) és

V-vonófej
• Tolatóautomatikával ellátott
 gumitorziós tengely(ek)
• Megerősített letámasztókerék
• Nagy sűrűségű zárt furnérlemez padló

• Oldalt elhelyezett lámpák
• 2 szélességjelző lámpa
• 2 2 alumínium felhajtó rámpa (2,2 x 

0,3 m, plató alatt tárolharó, teherbírás: kb.
2500 kg, AP 1228/185: 2 x 0,3 m, platón
tárolható
• Egyfokozatú csörlő és csörlőtartó szerkezet

(900 kg, AP1228/185: csörlő nélkül)
• 4 rögzítőgyűrű a padlón
• AP-S: felhajtórámpa mérete 2 x 0,2 m,
padlón tárolható, csörlőtartó nélkül
• 2 hátsó támasztó

(magasság: 100 mm)
• Alumínium oldalfalak 3 oldalon,

Választható kiegészítők / Optional extras
• 2 pozicionálható kerékék
• Automatikus kurblis hátsó támasztók
• Ponyva és tartószerkezet (1800 mm)
• Magasított oldalfalak (350 mm)

Modellek
Models

Össztömeg
(kg)

Maximum
gross weight

(kg)

Önsúly
(kg, közelítö-

leg)
Unladen
weight (kg,
approxima-
tely)

Internal measures (mm., approximately)

Hosszúság
Length Width Height

Szélesség Magasság

Abroncs Tengelyek
AxlesTyres

1) Jelek magyarázata: vö. 16. old. / Explanation of symbols:cf.p. 16

kitámasztórúd
AP 2040/185  Zárt furnérlemez padló, 2 alumínium felhajtórámpa (2,2 x 0,3 m, plató alatt, teherbírás: kb 2500 kg), 2 hátsó

vonófejAP 1228/185 Smart szállításához

(Hasznos méret (mm, közelítőleg)

Fent: AP-S 2040/185, lent: AP 1740/200, tartozék: állítható magasságú

AP1228/185 Fortransporting Smart                                Top: AP-S2040/185; bottom: AP2740/200 Extra:drawbar adjustable in height



Mot

Mot 1025/151 Aluminium profile platform, 5 tie rings on platform, alu side panels (height: 100 mm, on 3 sides) with top rail over headboard
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Mot Motorcycle transporters

Mot 7525/151 750 170 2500 1510 100 13 1

Mot 1025/151 1000 190 2500 1510 100 13 1

• Ball coupling
• Overrun brakes
• Galvanized chassis, axle and
V drawbar
• Rubber torsion axle with auto-
matic reverse
• Jockey wheel
• Aluminium profile platform

100 mm, on 3 sides) with top rail
over headboard (screwed on)
• Rear lights below platform
• 2 galvanised-steel motorcycle
stands
• 1 loading ramp (length: 2000
mm)
• 5 tie rings on platform
• Mot cannot be used to transport
cars.

The Mot is a very versatile trailer. Of course you can transport motor cycles with it, two at a time,
for that matter. However, you can also remove themotor cycle stands and the loading ramp and use
the closed platformmade of sturdy aluminium profiles for other purposes. Consequently, we offer
you a wide choice of optional extras such as additional side panels or a canvas top with aluminium
support. You can also have the Mot as a box van with a completely closed superstructure.

Mot Motorkerékpárszállítók

A Mot egy nagyon sokoldalú utánfutó.  Természetesen  szállíthatóak vele motorkerékpá-

sínek és a rámpa eltávolítása után bármilyen anyag szálíltására kiválóan alkalmas. Több-

Alapfelszereltség / Standard features
• Vonófej
• Ráfutófék
• Galvanizált alváz, tengelyek és

V vonófej

rok ,egyszerre akár kettő is. Emellett a robosztus alumíniumprofilból készített utánfutó a 

• Toltatóautomatikával ellátott
gumitorziós tengely
• Letámasztókerék
• Alumíniumprofil padló
• Alumínium oldalfalak 3 oldalon

• Padló alatt elhelyezett hátsó lámpák
• 2 galvanizált acél motorkerékpár tartó
• 1 felhajtórámpa (hosszúság: 2000 mm
• 5 rögzítőgyűrű a padlón
• A Mot nem alkalmas autó szállítására

• Aluminium side panels (height:

• Canvas top and aluminium sup-
port (height: 1400 mm, with:)
• Increase in side panel height
(350 mm)
• Standard prop stand

Választható kiegészítők / Optional extras

1400 mm, a következővel együtt:)
• Alumíniumvázas ponyva (magasság:

• Kivehető alumínium odalfal
magasítás (magasság: 350 mm)
• Hátsó támaszték

Tengelyek

Modellek

Length Width Height
SzélességHosszúság Magasság

Tyres Axles
Abroncs

Internal measures (mm., approximately)
(Hasznos méret (mm, közelítőleg)Önsúly

tely)
approxima-
weight (kg,
Unladen

leg)
(kg, közelítö-Össztömeg

(kg)
Maximum
gross weight

(kg)

(magasság: 100 mm)  lekötősín-
nel (felcsavarozva)

Mot 7525/151 Extra: increase in side panel height Mot 7525/151 2 galvanised-steel motorcycle stands, 1 loading ramp

Mot 7525/151 tartozék: oldalfalmagasítás             Mot 7525/151 2 galvanizált motorkerékpár-rögzítő, 1 felhajtórámpa

féle kiegészítőt is ajánlunk: oldalfalmagasítót, valamint alumínium vázas ponyvát rendel-
het hozzá. A Mot  utánfutók teljesen zárt felépítménnyel is elérhetőek.

Mot 1025/151 Zárt alumínium profil padló, 5 rögzítőgyűrű a padlón alumínium oldalfalak (100 mm magas) lekötősínnel 
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Special constructions and other transporters

DSH 3560/210With aluminium platform and aluminium loading ramps for transporting cars

MB 3530/151 Stainless-steel side panels, alumi-
nium loading ramps included as a standard feature

BTSL 3535/185 Ramp made of aluminium profiles
(height: 1000 mm)

B 1330/151 Optional extras: mesh ramp made of
galvanized steel (height: 1400 mm, carrying capa-
city: approx. 550 kg)

MHKL 2500 Highrider multi-purpose tipper with high-density ply-
wood platform and side panels which can be opened

HKC 2526/170 Optional extras: aluminium ramps

AZHLC 2750/210 Special vehicle transporter
APHLC 2741/210 Canvas top and
aluminium support DSH 3570/210 Extras: aluminium loading ramps, 2 doors, ramp

Egyedi konstrukciók és további szállítók

B 1330/150  Választható kiegészítő:  galvani- 

1400 mm, teherbírás: kb. 550 kg)
rámpa (magasság: 1000 mm)

alumínium felhajtórámpák szériafelszereltség-
ként

zált acélból készült felhajtórámpa (magasság:
BTSL 3535/185 Alumínium profilból készült 

MHKL 2500 Többcélú magasplatós billencs utánfutó nagy
sűrűségű furnérlemez padlóval, nyitható oldalfalakkal

APHLC 2741/210 Ponyva és alu-
mínium tartószerkezet

DSH 3560/210 Alumínium plató és alumínium felhajtórámpák autószállításhoz

rámpák, 2 ajtó, rámpa
DSH 3570/210 Választható kiegészítők: alumínium felhajtó- 

nium felhajtórámpa
MB 3530/151  Rozsdamentes  fém oldalfalak,     HKC 2526/170 Választható kiegészítő: alumí-

AZHLC 2750/210 Speciális járműszállító  
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Kastenanhänger
Spezialtransporter Tieflader

Bagagères
Remorques spéciales roues
extérieures

General-purpose trailers
Special lowrider trailers
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E-Mail: info@wm-meyer.de
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Qualität und Auswahl. Seit 1965.
Qualité et choix. Depuis 1965.
Quality and choice. Since 1965.
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Kofferanhänger

Fourgons

Box vans

Our complete product range

Fahrzeugtransporter

Porte-véhicules

Vehicle transporters
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Hochlader / Kipper /
Drehschemelanhänger
Remorques-plateau /
Bennes / Remorques à
essieu avant directionnel
Highriders / Tippers /
Drawbar Trailers
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Verkaufsfahrzeuge

Véhicules de vente

Vending vehicles
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Pferdeanhänger

Vans

Horse boxes
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Viehanhänger

Bétaillères

Livestock trailers
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Aluauffahrschienen
Endlosfaltstraße

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

AL

AS 155/500
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Qualität und Auswahl. Seit 1965.
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Qualità e scelta. Dal 1965
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Quality and choice. Since 1965.
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Increase in maximum gross weight (up-graded axle(s), tyres, chassis, and brakes):

� 2000 kg � 2700 kg � � 2700 kg � 3000 kg ∆
� 2000 kg � 3000 kg ∆ � 2000 kg / 2700 kg � 3500 kg �

Teljes kínálatunk

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

Tel.: 24/ 530-710  Fax.: 24/ 530-790

Körmendi Kft, 
Magyarországi forgalmazó:

2310, Szigetszentmiklós, Csepeli út 32. 
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Az ºssztºmeg nºvelése (megerősített tengely(ek), abroncsok, alvázak és fékek): 

Minőség és választék. 1965 óta.




