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Az 1965 óta fennálló wm meyer® cég termékeinek védjegye a kitűnő minőséget garantáló „Made in Germany” 
címke. Az Észak-Bajorországban, Werneckben található üzemünkben magasan képzett szakemberek fejlesztik 
és gyártják termékeinket, melyek megfelelnek a felhasználók egyéni szállítmányozási igényeinek és a legújabb 
technológiai innovációknak egyaránt. Széles választékunknak, valamint termékeink és szervízszolgáltatásaink 
minősége melletti elkötelezettségünknek köszönhetően Európa egyik vezető termelőjévé váltunk a személyutó 
utánfutók, a mozgó pavilonok, illetve a kisteherautó-felépítmények és a szendvicsszerkezetű poliészter panelek piacán.

Since 1965, wm meyer® has earned a reputation for the excellent quality of its products Made in Germany. In our 
modern 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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Minőség és választék. 1965 óta.

Quality and choice. Since 1965.

Korszerű dizájn és lenyűgöző cégen belüli termelés

Modern design and amazing in-house production depth

Magasan képzett személyzet és megbízható szerviz

Highly qualified staff and reliable service
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Előnyök világa
A world of advantages

A wm meyer® hosszú évek óta a dobozos utánfutók minden típusának piacvezető gyártója. 
Nem véletlen, hiszen mi kínálunk Önnek olyan széles választékot, amely minden igényt 
kielégít, továbbá mi rendelkezünk a szükséges sokéves tapasztalattal és a megfelelő infrastruk-
túrával. Minden termékünket a saját gyártmányú szendvicsszerkezetű paneljeinkből készítjük. 
Ezen panelek belső hab maggal rendelkeznek, és borításuk poliészter, vagy mint az AZ 16-os 
széria esetében, a borítás készülhet műanyagból is. Ezen panelek előnye, hogy súlyuk igen 
alacsony (szemben például egy fából készült panellel), így a szerelvény hasznos terhelhet-
ősége növekedhet, továbbá igen jó szigetelést ad, ráadásul ellenáll a víz károsító hatásainak 
is. A bádog fedőrétegnek köszönhetően, egy esetleges kültéri és belső hőmérséklet-különbség 
esetén a lecsapódó pára elkülönül, így a panelek szárazon maradnak. Egy újabb előny: a 
megfelelő termelőeszközeinknek köszönhetően, képesek vagyunk az utánfutók paneljeit egye-
tlen darabból gyártani (ahelyett hogy több kis darabból illesztenénk őket össze), így az egyes 
felületek teljesen homogének – a jobb esztétikai megjelenésen túl, ennek előnyei a felületek 
festésekor, illetve reklámanyagok felragasztásakor nyilvánulnak meg 1), ráadásul ezen panelek 
lényegesen hatékonyabban állnak ellen a környezeti hatásoknak, az időjárás viszontagságainak.

For many years, wmmeyer® has been one of the leading box van manufacturers. After all, we are 
able to offer you a wide range of products, we call on many years of experience and we have the 
necessary infrastructure. For instance, we produce all our sandwich panels ourselves. These panels 
are made of a foam core and are covered with polyester or—in the case of the series 16 AZ trail-
ers—with plastic. Your advantages: low weight, a high payload, excellent insulation and no water 
absorption or condensation. As we have the appropriate equipment we can also produce long 
panels in one piece. That is the reason why even the sides and the roof of the longest trailers 
always consist of one panel, not of many short ones joined together. That does not only look nicer but it 
is also extremely practical if you wish to paint your trailer or cover it with adhesive advertisements. 
1) Due to this one-panel philosophy, our box vans are much better able to withstand the elements.
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Dobozos és hűtős utánfutóink / Our box vans

Hűtőegységek / Refrigeration units

Műszaki adatok / Technical characteristics

Egység 
Unit

WMK 4 WMK 5 WMK 6

Hőmérséklet tartomány / Temperature range ° C + 2 / + 10 + 2 / + 10 + 2 / + 10 - 20

A feltüntetett hőmérséletek abban az esetben érhetőek el, amennyiben a külső hőmérséklet körülbelül maximum 30°. / These temperatures can be reached if 
the outside temperature does not exceed a maximum of approximately 30° C.

Belső hőmérséklet / Inside temperature ° C + 2 + 10 + 2 + 10 + 2 / + 10 - 20

Hűtőtérfogat (kb.) / Cooling volume (approx.) m3 13 20 19 25 19 / 25 16

Feszültség / Voltage V 230 230 230

Frekvencia / Frequency Hz 50 50 50

Hűtőkapacitás / Refrigeration capacity W 1600 2000 2050 2800 2100 / 2800 / 1500

Áramfelvétel / Electricity 
absorption

Bekapcsoláskor / Start A 25 32 32

Használatban / Use A 5,0 5,3 7,0 7,5 7,0 / 7,5 6,5

Hűtőegységek / Refrigeration units
Műszaki adatok / Technical characteristics

Egység 
Unit

WMK 4 WMK 5 WMK 6

Energiafogyasztás / Power absorption A 800 / 850 1200 / 1250 1200 / 1300 / 1000

Leolvasztás melegítés / Defrosting heating W 500 500 1000

Bepárló levegőmennyiség / Evap. air flow m3/h 750 750 650

Kondenzátor levegőmennyiség. / Cond. air flow m3/h 750 1100 1100

IP felépítmény oldali / IP panelside IP 54 54 54

Hűtőanyag / Refrigerant Typ / -e / -e R407C R407C R404A

Hűtőanyag mennyisége / Refrigerant quantity g 850 900 850

Max. működési hőmérséklet. / Max. working temperature º C 40 40 40

Súly / Weight kg 55 60 60

Szín / Colour fehér / white fehér / white fehér / white

Hűtő- és fagyasztóegységek (kényszerléghűtéses) hűtő- és fagyasztó utánfutókhoz (v.ö. 20-23 old.)
Chiller and freezer units (forced-air cooling) for chiller and freezer trailers (cf. pp. 20-23)

Minden szendvicsszerkezetű panel saját gyártású (utánfutókhoz és kisteherautó felépítményekhez).
We produce all our sandwich panels ourselves (for trailers and lorry boxes).

1) AZ 16-os sorozat: a felület festése és ragasztása nem megengedett. / AZ Series 16: not to be painted
or covered with adhesive advertisements



AZ – 16-os sorozat / Series 16
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AZ 7525/126 Franciaországi változat
AZ 7525/126 French version

Oldalfalak és padló alumínium profilja
Aluminium profiles for side panels / platfom

• Vonófej
• Ráfutófék (1000 kg-tól)
• Galvanizált alváz, tengelyek és 

V-vonófej
• Tolatóautomatikával ellátott gumi-

torziós tengely
• Wm meyer® dupla alváz
• Letámasztókerék
• 18 mm-es rétegelt lemez padló
• Letámasztótalp 

(egytengelyeseknél)
• Plató alatt elhelyezett hátsó lámpák
• 18mm-es szendvicsszerkezetű

műanyagból készült tető, oldalfalak 
és ajtó

• Fehér szín (RAL 9016)
• 1 vagy 2 szárnyú hátsó ajtó
• Galvanizált fém zárszerkezet
• 2 szárnyú ajtó esetén: 

ajtókitámasztó
• 240°-ban vagy 270°-ban nyitható
hátsó ajtók (modellenként eltérő 
lehet)

• 1 külső fogantyú

• Ball coupling
• Overrun brake (≥ 1000 kg)
• Galvanized chassis, axle(s) and 
V drawbar

• Rubber torsion axle(s) with au-
tomatic reverse

• wm meyer® double chassis
• Jockey wheel
• High-density plywood platform 
18 mm

• 1 axle trailers: 1 prop stand
• Rear lights below platform
• Panels made of sandwich 
plastic: roof, side panels and 
door 18 mm

• Colour white (~ RAL 9016)
• Rear door with 1 or 2 wings
• Closing system made of galva-
nised steel

• 2 wings: door stops
• Doors can be opened up to 
240°-270° (depending on 
model)

• 1 outside handle

Alacsonyépítésű (egy-és kéttengelyes)
Lowriders (1 and 2 axles)

Az AZ 16-os sorozat kínálata igen erős, robosztus termékekből áll. Ezen kívül, a 18 mm vastag 
műanyag borítású, hab-maggal gyártott szendvicsszerkezetű panelekből készült felépít-
mény maximális merevséget, ugyanakkor alacsony önsúlyt, ezáltal nagyobb terhelhetőséget 
garantál. 

The models of our AZ 16 range are very sturdy. In addition, their superstructure made of 
sandwich plastic panels, 18 mm thick, with a foam core guarantees maximum stability 
and a remarkably low unladen weight. Consequently, you will profit from a significant payload.

Alapfelszereltség / Standard features

Választható kiegészítők / Optional extras
• Extra zárszerkezet (2. ajtóhoz)
• V-alváz AZ 1325/151-től AZ 
2030/151-ig

• Zavartalan-utazás szett: 
lengéscsillapítók, tartószerkezet 
és kerekek (felszerelve)

• Additional door closing system 
(for 2nd wing)

• AZ 1325/151 to AZ 2030/151: V 
chassis

• Smooth-ride kit (shock absor-
bers, supports and tyres fitted)

Modellek 
Models

� � ∆ � 1) 2)

Össztömeg 
(kg)

Maximum 
gross weight 

(kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg)

Unladen weight 
(kg, approx.)

Hasznos méretek (mm, közelítőleg)
Internal measures (mm, approx.)

Abroncs 
Tyres

Hátsó ajtó
szárny(ak)
Rear door 

wing(s)Hosszúság
Length

Szélesség 
Width

Magasság  
Height

AZ 7520/106 750 240 2010 1000 1300 13 1

AZ 7525/126 750 300 2510 1260 1500 13 1

AZ 1025/126 1000 335 2510 1260 1500 13 1

AZ 1325/126 1300 370 2510 1260 1500 14 1

AZ 1325/151 1300 425 2510 1510 1850 14 2

AZ 1330/151 1300 455 3010 1510 1850 14 2

AZ 2025/126 2000 470 2510 1260 1500 14 1

AZ 2030/151 2000 555 3010 1510 1850 14 2

1) Jelmagyarázat: v.ö.:28. old. / Explanation of symbols : cf. p. 28

AZ 2030/151 Alumínium profilok, szendvicsszerkezetű műanyag panelek, műanyag sárhányók, ajtókitámasztók (itt az ajtó 
nyitva van), 1 külső fogantyú
AZ 2030/151 Aluminium profiles, sandwich plastic panels, plastic mudguards, door stops (here door open), 1 outside handle

2) 2000 kg � 2500 kg:V-vonófejjel / with V drawbar; 2000 kg � 2700 kg: V-alvázzal / with V chassis



AZ – 18-as sorozat/ Series 18
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Alacsonyépítésű (egy-és kéttengelyes)
Lowriders (1 and 2 axles)

• Ball coupling
• Overrun brake (≥ 1000 kg)
• Galvan. chassis, axle(s), V drawbar
• Rubber torsion axle(s) with au-
tomatic reverse

• wm meyer® double chassis
• Jockey wheel
• Plywood platform 18 mm
• 1 axle trailers: 1 prop stand
• Rear lights below platform
• Sandwich polyester panels: roof 
25 mm, side panels (reinforced 
inside), door 18 mm

• Colour white (~ RAL 9016)
• Rear door with 1 or 2 wings
• Stainless-steel closing system
• 2 wings: door stops
• Doors can be opened up to 
240°-270° (depending on model)

• 1 outside handle

• Vonófej
• Ráfutófék (1000 kg-tól)
• Galvanizált alváz, tengelyek és V-vonófej
• Tolatóautomatikával ellátott gumitorziós 

tengely(ek)
• Wm meyer® dupla alváz
• Letámasztókerék
• 18 mm-es rétegelt lemez padló
• Letámasztótalp(egytengelyeseknél)
• Plató alatt elhelyezett hátsó lámpák
• 18mm-es szendvicsszerkezetű műanyagból 

készült ajtó és beépített merevítőkkel ellátott 
oldalfalak, 25 mm vastag tető

• Fehér szín (RAL 9016)
• 1 vagy 2 szárnyú hátsó ajtó
• Galvanizált zárszerkezet
• 2 szárnyú ajtó esetén: ajtókitámasztó
• 240°-ban vagy 270°-ban nyitható hátsó ajtók 

(modellenként eltérő lehet)
• 1 külső fogantyú

AZ 1025/126 szendvicsszerkezetű poliészter felépítmény, rozsdamentes fém zárszerkezet, műanyag sárhányók, 
1 hátsó kitámasztó
AZ 1025/126 Side panels made of sandwich polyester, closing system made of stainless steel, plastic mudguards, 1 prop stand
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A megerősítések helye filccel jelölve
Reinforced sections indicated with felt pen

Ezen széria felépítménye 18 mm vastag poliuretán-hab maggal ellátott szendvic-
sszerkezetű poliészter panelekből készült, olyan megerősítéssel, ami lehetővé teszi pl. 
polcok felhelyezését.

The superstructure of this series consists of sandwich polyester panels, 18 mm thick, with a 
polyurethane foam core and strips of reinforced material so that, e. g., shelves can be fitted.

Az oldalfalakban található PU megerősítések helye (mértékegység: mm)
Reinforced hard PU sections in side panels (all measurements in millimetres)

Alapfelszereltség / Standard features

Választható kiegészítők / Optional extras
• Külön zárszerkezet (2. ajtószárnyhoz)
• AZ 1325/151-től AZ 2030/151-ig: V-
alváz (kisebb AZ-nál nem elérhető, 
nagyobbaknál alapfelszereltség)

• + 200 mm belmagasság
• Hátsó rámpa ajtó helyett (1510 mm-es 
szélességtől, kb 700 kg teherbírású)

• Oldalsó ajtó (jobb-vagy baloldali, kb 
800 mm széles)

• Árukiadó nyílás (jobb-vagy bal oldali, 
maximum 4000 mm hosszú)

• Zavartalan-utazás szett: 
lengéscsillapítók, tartószerkezet és 
kerekek (felszerelve)

• Add. clos. system (for 2nd wing)
• AZ 1325/151 to AZ 2030/151: V 
chassis (smaller AZ: not poss., 
larger ones: standard feature)

• Interior height + 200 mm
• Rear ramp instead of door 
(spring-assisted: width ≥ 1510
mm, carrying capacity: ~ 700 kg)

• Side door (right / left, width: ap-
proximately 800 mm)

• Vending hatch (right / left, max-
imum length: 4000 mm)

• Smooth-ride kit (shock absor-
bers, supports and tyres fitted)

Modellek
Models

� � ∆ � 1) 2)

Össztömeg 
(kg)

Maximum 
gross weight 

(kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg)

Unladen weight 
(kg, approx.)

Hasznos méretek (kg, közelítőleg)
Internal measures (mm, approx.)

Abroncs 
Tyres

Hátsó ajtó 
szánry(ak) 
Rear door 

wing(s)Hosszúság
Length

Szélesség
Width

Magasság
Height

AZ 7525/126 750 300 2510 1260 1500 13 1
AZ 1025/126 1000 335 2510 1260 1500 13 1
AZ 1325/126 1300 370 2510 1260 1500 14 1
AZ 1325/151 1300 425 2510 1510 1850 14 2
AZ 1330/151 1300 455 3010 1510 1850 14 2
AZ 2025/126 2000 470 2510 1260 1500 14 1
AZ 2030/151 2000 555 3010 1510 1850 14 2
AZ 2035/151 2000 600 3510 1510 1850 14 2
AZ 2040/151 2000 650 4010 1510 1850 14 2
AZ 2735/185 2700 690 3510 1850 2050 14 2
AZ 2740/185 2700 740 4010 1850 2050 14 2

1) Jelmagyarázat: v. ö.: 28. old. / Explanation of symbols : cf. p. 28 2) 2000 kg � 2500 kg: V-vonófejjel / with V drawbar; 2000 kg � 2700 kg: V-alvázzal / with V chassis



AZ – 45-ös sorozat - I / Series 45 – I

AZ 1025/126 1 hátsó támasztó, választható felszerelés: jobb oldali árukiadó nyílás (teleszkópos)
AZ 1025/126 1 rear prop stand, optional extra: vending hatch on right-hand side (spring-assisted)
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AZ 1325/151 Alumínium rolók
AZ 1325/151 Aluminium blinds

• Ball coupling
• Overrun brake (≥ 1000 kg)
• Galvan. chassis, axle, V drawbar
• Rubber torsion axle with auto-
matic reverse

• wm meyer® double chassis
• Jockey wheel
• Plywood platform 18 mm
• 1 axle trailers: 1 prop stand
• Rear lights below platform
• Sandwich polyester: roof, side pa-

nels 25 mm (reinf. poly.), door 18 mm
• Colour white (~ RAL 9016)
• Rear door with 1 or 2 wings
• Closing system made of stain-
less steel

• 2 wings: door stops
• Doors can be opened up to 
240°-270° (depending on model)

• 1 outside handle

Alacsonyépítésű (egytengelyes)
Lowriders (1 axle)

Oldalfalak és padló alumínium profiljai
Aluminium profiles for side panels / platfom

Választható kiegészítők / Optional extras
• Add. clos. system (for 2nd wing)
• AZ 1325/151 to AZ 2030/151: V 
chassis (smaller AZ: not poss., 
larger ones: standard feature)

• Interior height + 200 mm
• Rear ramp instead of door 
(spring-assisted: width ≥ 1510 
mm, carrying capacity: ~ 700 kg)

• Side door (right / left, width: ap-
proximately 800 mm)

• Vending hatch (right / left, max-
imum length: 4000 mm)

• AZ 1025/151, 1325/151, 1330/151: 
alu blind: handle, lock, plastic-lamin-
ated slide rail, insulated, wetproof

• Smooth-ride kit (shock absor-
bers, supports and tyres fitted)

1) Jelmagyarázat: v.ö.: 28. old. / Explanation of symbol : cf. p. 28

Alapfelszereltség / Standard features

• Kiegészítő zárszerkezet (2. 
ajtószárnyhoz)

• AZ 1325/151-től AZ 2030/151-ig:  V-alváz 
(kisebb AZ-nál nem elérhető, nagyob-
baknál alapfelszereltség)

• + 200 mm belmagasság
• Hátsó rámpa ajtó helyett (1510 mm-es 
szélességtől, kb 700 kg teherbírású)

• Oldalsó ajtó (jobb-vagy baloldali, kb 800 
mm széles)

• Árukiadó nyílás (jobb-vagy bal oldali, 
maximum 4000 mm hosszú)

• AZ 1025/151, 1325/151, 1330/151: 
alumínium roló, fogantyúval, zárral, 
műanyag oldalsínekkel, szigetelt, vízzáró.

• Zavartalan-utazás szett: lengéscsillapítók, 
tartószerkezet és kerekek (felszerelve)

• Vonófej
• Ráfutófék (1000 kg-tól)
• Galvanizált alváz, tengelyek és V-vonófej
• Tolatóautomatikával ellátott gumitorziós 

tengely
• Wm meyer® dupla alváz
• Letámasztókerék
• 18 mm-es rétegelt lemez padló
• Letámasztótalp (egytengelyeseknél)
• Plató alatt elhelyezett hátsó lámpák 25 mm-

es megerősített szendvicsszerkezetű 
poliészterből készült tető és oldalfalak, 18 
mm-es ajtó

• Fehér szín (RAL 9016)
• 1 vagy 2 szárnyú hátsó ajtó
• Galvanizált fém zárszerkezet
• 2 szárnyú ajtó esetén: ajtókitámasztó
• 240°-ban vagy 270°-ban nyitható hátsó ajtók 
(modellenként eltérő lehet)

• 1 külső fogantyú

A 45-ös sorozat kínálatunk klasszikus tagja, itt kínáljuk a legszélesebb 
modellválasztékot.

Series 45 is our classic and it comprises the largest number of available models.

Modellek
Models

� 1)

Össztömeg 
(kg)

Maximum 
gross weight 

(kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg)

Unladen 
weight (kg, 

approx.)

Hasznos (mm, közelítőleg)
Internal measures (mm, approx.)

Abroncs 
Tyres

Hátsó ajtó 
szárny(ak) 
Rear door 

wing(s)Hosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság  
Height

AZ 7520/106 750 240 2010 1060 1300 13 1
AZ 7525/106 750 265 2510 1060 1300 13 1
AZ 7520/126 750 270 2010 1260 1500 13 1
AZ 7525/126 750 300 2510 1260 1500 13 1
AZ 1020/126 1000 305 2010 1260 1500 13 1
AZ 1025/126 1000 335 2510 1260 1500 13 1
AZ 1025/151 1000 355 2510 1510 1500 13 2
AZ 1320/126 1300 330 2010 1260 1500 14 1
AZ 1325/126 1300 370 2510 1260 1500 14 1
AZ 1330/126 1300 405 3010 1260 1500 14 1
AZ 1325/151 1300 425 2510 1510 1850 14 2
AZ 1330/151 1300 455 3010 1510 1850 14 2



AZ – 45-ös sorozaz - II / Series 45 – II

AZ 3540/185 Alumínium profilok, szendvicsszerkezetes poliészter panelek, műanyag sárhányók, ajtókitámasztók, 1 külső 
fogantyú
AZ 3540/185 Aluminium profiles, sandwich polyester panels, plastic mudguards, door stops, 1 outside handle

Alacsonyépítésű (kéttengelyes)
Lowriders (2 axles)

A 45-ös sorozat kéttengelyes utánfutóit kimondottan kereskedelmi célokra fejlesztettük 
ki.

We have developed the series 45 tandem trailers especially for commercial use.
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Alapfelszereltség / Standard features

Választható kiegészítők / Optional extras
• Kiegészítő zárszerkezet (2. 
ajtószárnyhoz)

• AZ 1325/151-től AZ 2030/151-ig: V-alváz 
(kisebb AZ-nál nem elérhető, nagyob-
baknál alapfelszereltség)

• + 200 mm belmagasság
• Hátsó rámpa ajtó helyett (1510 mm-es 
szélességtől, kb 700 kg teherbírású)

• Oldalsó ajtó (jobb-vagy baloldali, kb 800 
mm széles)

• Árukiadó nyílás (jobb-vagy bal oldali, 
maximum 4000 mm hosszú)

• AZ 2025/151, 2030/151: alumínium roló, 
fogantyúval, zárral, műanyag 
oldalsínekkel, szigetelt, vízzáró.

• Zavartalan-utazás szett: lengéscsillapítók, 
tartószerkezet és kerekek (felszerelve)

• Add. clos. system (for 2nd wing)
• AZ 1325/151 to AZ 2030/151: V 
chassis (smaller AZ: not poss., 
larger ones: standard feature)

• Interior height + 200 mm
• Rear ramp instead of door 
(spring-assisted: width ≥ 1510 
mm, carrying capacity: ~ 700 kg)

• Side door (right / left, width: ap-
proximately 800 mm)

• Vending hatch (right / left, max-
imum length: 4000 mm)

• AZ 2025/151, 2030/151: alu 
blind: handle, lock, plastic-lamin-
ated slide rail, insul., wetproof

• Smooth-ride kit (shock absor-
bers, supports and tyres fitted)

• Vonófej
• Ráfutófék
• Galvanizált alváz, tengelyek és V-

vonófej
• Tolatóautomatikával ellátott gumitorziós 
• tengely
• Wm meyer® dupla alváz
• Letámasztókerék
• 18 mm-es rétegelt lemez padló
• Plató alatt elhelyezett hátsó lámpák
• 25 mm-es szendvicsszerkezetű 

megerősített poliészterből készített tető 
és oldalfalak, 18 mm vastag ajtó

• Fehér szín (RAL 9016)
• 1 vagy 2 szárnyú hátsó ajtó
• Galvanizált fém zárszerkezet
• 2 szárnyú ajtó esetén: ajtókitámasztó
• 240°-ban vagy 270°-ban nyitható hátsó 

ajtók (modellenként eltérő lehet)
• 1 külső fogantyú

• Ball coupling
• Overrun brake
• Galvan. chassis, axles, V drawbar
• Rubber torsion axles with au-
tomatic reverse

• wm meyer® double chassis
• Jockey wheel
• Plywood platform 18 mm
• Rear lights below platform
• Sandwich polyester panels: 
roof, side panels 25 mm (rein-
forced polyester), door 18 mm

• Colour white (~ RAL 9016)
• Rear door with 1 or 2 wings
• Closing system made of stain-
less steel

• 2 wings: door stops
• Doors can be opened up to 
240°-270° (depending on model)

• 1 outside handle

1) Jelmagyarázat: v.ö.: 28. old. / Explanation of symbol : cf. p. 28mbols : cf. p. 28

Modellek
Models

� ∆ � 1) 2)

Össztömeg 
(kg)

Maximum 
gross weight 

(kg))

Önsúly (kg, 
közelítőleg)

Unladen 
weight (kg, 

approx.)

Hasznos méretek (mm, közelítőleg)
Internal measures (mm, approx.)

Abroncs 
Tyres

Hátsó ajtó 
szárny(ak) 
Rear door 

wing(s)Hosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság 
Height

AZ 2025/126 2000 470 2510 1260 1500 14 1

AZ 2030/126 2000 505 3010 1260 1500 14 1

AZ 2025/151 2000 525 2510 1510 1850 14 2

AZ 2030/151 2000 555 3010 1510 1850 14 2

AZ 2035/151 2000 600 3510 1510 1850 14 2

AZ 2040/151 2000 650 4010 1510 1850 14 2

AZ 2735/185 2700 690 3510 1850 2050 14 2

AZ 2740/185 2700 740 4010 1850 2050 14 2

Modellek
Models

∆ � 1)

Össztömeg 
(kg)

Maximum 
gross weight 

(kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg)

Unladen 
weight (kg, 

approx.)

Hasznos méretek (mm, közelítőleg)
Internal measures (mm, approx.)

Abroncs 
Tyres

Hátsó ajtó 
szárny(ak) 
Rear door 

wing(s)Hosszúság 
Length

Szélesség
Width

Magasság 
Height

AZ 2745/185 2700 790 4510 1850 2050 14 2

AZ 2750/185 2700 840 5010 1850 2050 14 2

AZ 2735/200 2700 730 3510 2000 2050 14 2

AZ 2740/200 2700 780 4010 2000 2050 14 2

AZ 2745/200 2700 830 4510 2000 2050 14 2

AZ 2750/200 2700 880 5010 2000 2050 14 2

AZ 2755/200 2700 950 5510 2000 2050 14 2

AZ 2760/200 2700 1020 6010 2000 2050 14 2

2) 2000 kg � 2500 kg: V-vonófejjel / with V drawbar; 2000 kg � 2700 kg: V-alvázzal / with V chassis

AZ 2750/200 Választható kiegészítők: 
nyílás, ajtók
AZ 2750/200 Optional extras: hatch, doors



AZ – 50-es sorozat / Series 50

AZ 2530/151 Alumínium profilok, ajtókitámasztók, rozsdamentes zárszerkezet, Tartozék: oldalajtó
AZ 2530/151 Aluminium profiles, door stops, closing system made of stainless steel; optional extra: side door
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Alacsonyépítésű (egy-és kéttengelyes)
Lowriders (1 and 2 axles)

• Vonófej
• Ráfutófék (1000 kg-tól)
• Galvanizált alváz, tengelyek és V-vonófej
• Tolatóautomatikával ellátott gumitorziós 

tengely
• Wm meyer® dupla alváz
• Letámasztókerék
• 18 mm-es rétegelt lemez padló
• Letámasztótalp (egytengelyeseknél)
• Plató alatt elhelyezett hátsó lámpák
• 25 mm-es szendvicsszerkezetű poliész-
terből készült oldalfalak (6mm-es fa lap 
erősítéssel), tető és ajtó

• Fehér szín (RAL 9016)
• 1 vagy 2 szárnyú hátsó ajtó
• Galvanizált fém zárszerkezet
• 2 szárnyú ajtó esetén: ajtókitámasztó
• 240°-ban vagy 270°-ban nyitható hátsó 

ajtók (modellenként eltérő lehet)
• 1 külső fogantyú

• Ball coupling
• Overrun brake (≥ 1000 kg)
• Galvan. chassis, axle(s), V drawbar
• Rubber torsion axle(s) with auto-
matic reverse

• wm meyer® double chassis
• Jockey wheel
• Plywood platform 18 mm
• 1 axle trailers: 1 prop stand
• Rear lights below platform
• Sandwich polyester panels: side pa-
nels (reinfor. with 6 mm wood, facing 
trailer interior), roof, door 25 mm

• Colour white (~ RAL 9016)
• Rear door with 1 or 2 wings
• 2 wings: door stops
• Stainless-steel closing system
• Doors can be opened up to 
240°-270° (depending on model)

• 1 outside handle

Oldalfali fa betét-lap (6 mm vastag, belső oldalon)
Side panels reinforced with wood (6 mm, facing trailer interior)

Az AZ 50-es sorozat tagjainak oldalfala 25 mm vastag poliészterrel borított panelekből 
készül. A panelek belsejében poliuretán hab és 6 mm vastag fa (a belső oldalon) van.

The series 50 box vansmodels aremade of polyester-covered side panels, which are 25mm thick. 
The panel core consists of polyurethane foam and wood (thickness: 6 mm, facing inside).

Alapfelszereltség / Standard features

Választható kiegészítők / Optional extras
• Kiegészítő zárszerkezet (2. 
ajtószárnyhoz)

• AZ 1325/151-től AZ 2030/151-ig: V-alváz 
(kisebb AZ-nál nem elérhető, nagyob-
baknál alapfelszereltség)

• + 200 mm belmagasság
• Hátsó rámpa ajtó helyett (1510 mm-es 
szélességtől, kb 700 kg teherbírású)

• Oldalsó ajtó (jobb-vagy baloldali, kb 800 
mm széles)

• Árukiadó nyílás (jobb-vagy bal oldali, 
maximum 4000 mm hosszú)

• Zavartalan-utazás szett: lengéscsillapítók, 
tartószerkezet és kerekek (felszerelve)

• Add. clos. system (for 2nd wing)
• AZ 1325/151 to AZ 2030/151: V 
chassis (smaller AZ: not poss., 
larger ones: standard feature)

• Interior height + 200 mm
• Rear ramp instead of door 
(spring-assisted: width ≥ 1510 
mm, carrying capacity: ~ 700 kg)

• Side door (right / left, width: ap-
proximately 800 mm)

• Vending hatch (right / left, max-
imum length: 4000 mm)

• Smooth-ride kit (shock absor-
bers, supports and tyres fitted)

1) Jelmagyarázat: v.ö.: 28. old. / Explanation of symbol : cf. p. 28mbols : cf. p. 28

Modellek 
Models

� ∆ � 1)

Össztömeg 
(kg)

Maximum 
gross weight 

(kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg))

Unladen 
weight (kg, 

approx.)

Hasznos méretek (mm, közelítőleg)
Internal measures (mm, approx.)

Abroncs 
Tyres

Hátsó ajtó 
szárny(ak) 
Rear door 

wing(s)Hosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság 
Height

AZ 2735/185 2700 690 3510 1850 2050 14 2

AZ 2740/185 2700 740 4010 1850 2050 14 2

AZ 2745/185 2700 790 4510 1850 2050 14 2

AZ 2750/185 2700 840 5010 1850 2050 14 2

AZ 2740/200 2700 780 4010 2000 2050 14 2

AZ 2745/200 2700 830 4510 2000 2050 14 2

AZ 2750/200 2700 880 5010 2000 2050 14 2

AZ 2755/200 2700 950 5510 2000 2050 14 2

AZ 2760/200 2700 1020 6010 2000 2050 14 2

2) 2000 kg � 2500 kg: V-vonófejjel / with V drawbar; 2000 kg � 2700 kg: V-alvázzal / with V chassis

Modellek 
Models

� � ∆ � 1) 2)

Össztömeg 
(kg)

Maximum 
gross weight 

(kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg)

Unladen 
weight (kg, 

approx.)

Hasznos méretek (mm, közelítőleg)
Internal measures (mm, approx.)

Abroncs 
Tyres

Hátsó ajtó 
szánny(ak) 
Rear door 

wing(s)Hosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság 
Height

AZ 7525/126 750 300 2510 1260 1500 13 1

AZ 1020/126 1000 305 2010 1260 1500 13 1

AZ 1025/126 1000 335 2510 1260 1500 13 1

AZ 1325/126 1300 370 2510 1260 1500 14 1

AZ 1325/151 1300 425 2510 1510 1850 14 2

AZ 1330/151 1300 455 3010 1510 1850 14 2

AZ 2025/126 2000 470 2510 1260 1500 14 1

AZ 2030/151 2000 555 3010 1510 1850 14 2

AZ 2040/151 2000 650 4010 1510 1850 14 2



AZHLN

AZHLN 1325/151 Egyedi hűtőutánfutó, választható kiegészítők: kétszárnyú oldalajtó, egyedi hűtőegység
AZHLN 1325/151 Special trailer Chiller trailer, optional extras: side door (2 wings), non-standard chiller unit

16 17

Speciális Választható kiegészítők: árukiadó, 
reklám
Special Optional extras: vending hatch, advertisement

• Vonófej
• Ráfutófék
• Galvanizált alváz, tengelyek és V-

vonófej
• Tolatóautomatikával ellátott gumi-

torziós tengely
• Letámasztókerék
• 18 mm-es rétegelt lemez padló
• Plató alatt elhelyezett hátsó lámpák
• 25 mm-es szendvicsszerkezetű 

megerősített poliészterből készült 
tető és oldalfalak,18 mm vastag 
ajtó (45ös sorozat)

• Fehér szín (RAL 9016)
• Galvanizált fém zárszerkezet
• 240°-ban vagy 270°-ban nyitható 

hátsó ajtók (modellenként eltérő 
lehet)

• Ajtókitámasztó

• Ball coupling
• Overrun brake
• Galvanized chassis, axle and 
V drawbar

• Rubber torsion axle with auto-
matic reverse

• Jockey wheel
• Plywood platform 18 mm
• Rear lights below platform
• Sandwich polyester panels: roof 
and side panels 25 mm (reinfor-
ced polyester), door 18 mm 
(series 45)

• Colour white (~ RAL 9016)
• Closing system made of stain-
less steel

• Doors can be opened up to 
240°-270° (depending on model)

• Door stops

A magasépítésű utánfutóink valamelyike nyújtja Önnek a legjobb megoldást, ha 
maximális belső szélességre van szüksége: az utánfutók rakodófelülete ugyanis a 
kerekek felett helyezkedik el. Az AZHN a kompakt belépőmodellünk, amely magas 
alapfelszereltségének és a választható kiegészítők széles szortimentjének 
köszönhetően alkalmas az Ön egyedi igényeinek teljes kiszolgálására.

Highriders are trailers where the loading platform is completely situated above the wheels—the 
ideal solution if you want to make use of the full width of the vehicle. The AZHLN is our most 
compact model. Because of its many standard features and the vast choice of optional extras 
available this trailer can be customized in accordance with your needs.

Alapfelszereltség / Standard features

Választható kiegészítők / Optional extras
• Kiegészítő zárszerkezet (2. 
ajtószárnyhoz)

• + 200 mm belmagasság
• Oldalsó ajtó (jobb-vagy baloldali, kb 
800x1800 mm)

• Árukiadó nyílás (jobb-vagy bal oldali, 
maximum 4000 mm hosszú)

• Zavartalan-utazás szett: lengéscsillapítók, 
tartószerkezet és kerekek (felszerelve)

• Additional closing system (for 2nd

wing)
• Interior height + 200 mm
• Side door (right / left, approxima-
tely 800 x 1800 mm)

• Hatch right or left (maximum 
length: 4000 mm)

• Smooth-ride kit (shock absor-
bers, supports and tyres fitted)

Magasépítésű (egytengelyes)
Highriders (1 axle)

Modellek 
Models

Össztömeg 
(kg)

Maximum 
gross weight 

(kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg)
Unladen 

weight (kg, 
approx.)

Hasznos méretek (mm, közelítőleg)
Internal measures (mm, approx.)

Abroncs 
Tyres

Hátsó ajtó 
szárnyak 
Rear door 

wings

Hosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság  
Height

AZHLN 1325/151 1300 460 2510 1510 1500 10 - 13 2

Speciális Választható kiegészítők: 
árusítónyílás, 2 ablak
Special Optional extras: vending hatch, 2 windows
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AZHLC

AZHLC 3060/244 Választható kiegészítők: 4 felhajtható kitámasztó, felhajtható műanyag ablak napvédő rolóval, belül: 
térelválasztó ajtóval
AZHLC 3060/244 Optional extras: 4 prop stands (to be folded away, with crank), door, plastic windows which can be opened with anti-
glare and fly screens, inside: partition with sliding door

AZHLC 1326/170 Speciális utánfutó Választható kiegészítők: 10’’-os kerékméret, automatikus kitámasztók, előoldali ajtó
AZHLC 1326/170 Special trailer Optional extras: 10’’ wheels, automatic prop stands, door in front panel

Magasépítésű (kéttengelyes)
Highriders (2 axles)

Az AZHLC sorozat kielégít minden igényt, ha óriási raktérre van szükség: legyen 
szó akár áruszállításról, mobil irodáról- illetve bemutatóteremről, vagy bármilyen 
egyedi igényről, a sorozat robusztus modelljei megoldást jelentenek.

If you are looking for highrider box vans which offer you lots of space and excellent quality our 
AZHLC trailers are the answer. You want to transport your merchandise, you need a mobile 
office, you require an exhibition trailer to present your products at a trade fair? Or perhaps you 
are looking for a box van tailored to your individual needs? No problem.

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

vonófej
• Tolatóautomatikával ellátott gumi-

torziós tengely
• Letámasztókerék
• 18 mm-es rétegelt lemez padló
• Plató alatt elhelyezett hátsó lámpák
• 25 mm-es szendvicsszerkezetű 

megerősített poliészterből készült 
tető és oldalfalak,18 mm vastag ajtó 
(45ös sorozat)

• Fehér szín (RAL 9016)
• Galvanizált fém zárszerkezet
• 240°-ban vagy 270°-ban nyitható 

hátsó ajtók (modellenként eltérő 
lehet)

• Ajtókitámasztó

• Ball coupling
• Overrun brake
• Galvanized chassis, axles and 
V drawbar

• Rubber torsion axles with auto-
matic reverse

• Jockey wheel
• Plywood platform 18 mm
• Rear lights below platform
• Sandwich polyester panels: roof 
and side panels 25 mm (rein-
forced polyester), door 18 mm 
(series 45)

• Colour white (~ RAL 9016)
• Closing system made of stain-
less steel

• Doors can be opened up to 
240°-270° (depending on model)

• Door stops

Választható kiegészítők / Optional extras
• Kiegészítő zárszerkezet (2. 
ajtószárnyhoz)

• + 200 mm belmagasság
• Oldalsó ajtó (jobb-vagy baloldali, kb. 800 
x 1800 mm)

• Árukiadó nyílás (jobb-vagy bal oldali, 
maximum 4000 mm hosszú)

• Zavartalan-utazás szett: lengéscsillapítók, 
tartószerkezet és kerekek (felszerelve)

• Additional closing system (for 2nd

door)
• Interior height + 200 mm
• Side door (right / left, approxi-
mately 800 x 1800 mm)

• Hatch right or left (maximum 
length: 4000 mm)

• Smooth-ride kit (shock absor-
bers, supports and tyres fitted)

1) Jelmagyarázat: v.ö.: 28. old. / Explanation of symbol : cf. p. 28mbols : cf. p. 28

Modellek 
Models

∆ � 1)

Össztömeg 
(kg)

Maximum 
gross weight 

(kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg)
Unladen 

weight (kg, 
approx.)

Hasznos méretek (mm, közelítőleg)
Internal measures (mm, approx.)

Abroncs 
Tyres

Hátsó ajtó 
szárnyak 
Rear door 

wingsHosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság  
Height

AZHLC 2730/170 2700 670 3010 1700 1850 14 2

AZHLC 2735/170 2700 700 3510 1700 1850 14 2

AZHLC 2740/170 2700 730 4010 1700 1850 14 2

AZHLC 2745/170 2700 765 4510 1700 1850 14 2

AZHLC 2735/210 2700 780 3510 2100 2050 14 2

AZHLC 2740/210 2700 840 4010 2100 2050 14 2

AZHLC 2745/210 2700 910 4510 2100 2050 14 2

AZHLC 2750/210 2700 950 5010 2100 2050 14 2

Modellek 
Models

∆ � 1)

Össztömeg 
(kg)

Maximum 
gross weight 

(kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg)

Unladen 
weight (kg, 

approx.)

Hasznos méretek (mm, közelítőleg)
Internal measures (mm, approx.)

Abroncs 
Tyres

Hátsó ajtó 
szrányak 
Rear door 

wingsHosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság  
Height

AZHLC 2755/210 2700 995 5510 2100 2050 14 2

AZHLC 2760/210 2700 1110 6010 2100 2050 14 2

AZHLC 3040/244 3000 930 4010 2440 2250 14 2

AZHLC 3045/244 3000 980 4510 2440 2250 14 2

AZHLC 3050/244 3000 1120 5010 2440 2250 14 2

AZHLC 3055/244 3000 1190 5510 2440 2250 14 2

AZHLC 3060/244 3000 1250 6010 2440 2250 14 2



AZKFHűtős utánfutók (alacsonyépítésű, egy-és kéttengelyes)
Chiller trailers (lowriders, 1 and 2 axles)

Az AZKF a legkézenfekvőbb választás a +2° C és +10°C közötti hőmérsékletet garantáló 
hűtőutánfutók között – magas szintű alapfelszereltséget kínál, vonó áron.

The AZKF is a reliable chiller trailer for a temperature range between +2° C and +10°C. It comes 
with a lot of  standard features. Price-wise, too, the AZKF is simply unbeatable.

Modellek 
Models

� � ∆ � 1)

Össztömeg 
(kg)

Maximum 
gross weight 

(kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg)

Unladen 
weight (kg, 

approx.)

Hasznos méretek (mm, közelítőleg)
Internal measures (mm, approx.)

Abroncs 
Tyres

Hátsó ajtó 
szárnyak 
Rear door 

wings
Hosszúság 

Length
Szélesség 

Width
Magasság  

Height

AZKF 1325/145 1300 610 2438 1446 1800 14 2

AZKF 2025/145 2000 710 2438 1446 1800 14 2

AZKF 2730/155 2700 801 2938 1546 2000 14 2

AZKF 2735/155 2700 850 3438 1546 2000 14 2

AZKF 2730/180 2700 835 2938 1786 2000 14 2

AZKF 2735/180 2700 890 3438 1786 2000 14 2

AZKF 2740/180 2700 950 3938 1786 2000 14 2

AZKF 2735/180 Szendvicsszerkezetű poliészter felépítmény, hőszigetelés, 4 megerősítet kitámasztó, WMK 4 
hűtőegység
AZKF 2735/180 Panels made of sandwich polyester, coldroom closing system, 4 reinforced prop stands, cooler unit WMK 4

AZKF 2735/180 Kiegészítő: állítható magasságú 
vonófej
AZKF 2735/180 Extra: drawbar adjust. in height

AZKF 2735/180 Hőszigetelés, rétegelt lemez padló
AZKF 2735/180 Coldroom closing system, high-density plywood platform

• Vonófej
• Ráfutófék
• Galvanizált alváz, tengelyek és V-vonófej
• Tolatóautomatikával ellátott gumitorziós 

tengely
• Megerősített letámasztókerék
• 4 megerősített letámasztótalp
• 12V-os külső lámpa
• Rozsdamentes fém sárhányók
• 60 mm-es rétegelt lemez padló
• Felépítmény: szendvicsszerkezetű 

poliészter oldalfalak és tető, kb 60 mm 
vastagok, illetve kb. 54 mm vastag ajtók

• Fehér szín (RAL 9016)
• Hővezetési együttható: kb. 0,38
• 2 szárnyú hőszigetelt hátsó ajtó
• 230V-os belső világítás (előoldali külső 

kapcsolóval)
• 250 mm magas belső falvédő (rétegelt 

lemez)
• Hűtőegység: WMK 4, kivéve AZKF 

2740/180, itt: WMK 5
• Hústartó fém szerkezet: nem elérhető

Alapfelszereltség / Standard features
• Ball coupling
• Overrun brake
• Galvanized axle(s), V chassis
• Rubber torsion axle(s) autom. reverse
• Reinforced jockey wheel
• 4 reinforced prop stands
• Exterior lights 12 V
• Galvanised-steel mudguards
• Plywood platform (insul). approx. 60 mm
• Sandwich polyester: side panels, roof 

approx. 60 mm, door approx. 54 mm
• Colour white (~ RAL 9016)
• Heat transfer coefficient 0.38
• Door (2 wings) with coldroom 
closing system

• Interior light 230 V with switch 
(on front panel, outside)

• Skirting board inside (high-den-
sity plywood, height: 250 mm)

• Cooler unit WMK 4 except 
AZKF 2740/180: WMK 5

• Metal supports for large chunks 
of meat not available

Választható kiegészítők / Optional extras
• Állítható magasságú vonófej
• Homokszórt padló alumínium 
szegéllyel 

• + 200 mm belmagasság
• Oldalsó ajtó (jobb-vagy baloldali, kb 
800x1800 mm) (AZKF 1325/145-höz 
és 2025/145-höz nem elérhető)

• Hűtőegység: WMK 5
• Zavartalan-utazás szett: 
lengéscsillapítók, tartószerkezet és 
kerekek (felszerelve)

• Drawbar adjustable in height
• Sanded platform with skirting 
board (aluminium)

• Interior height + 200 mm
• Standard closing system
• All models except AZKF 1325/ 
145 and 2025/145: side door 
right / left (800 x 1800 mm)

• Cooler unit WMK 5
• Smooth-ride kit (shock absor-
bers, supports and tyres fitted)

20 211) Jelmagyarázat: v.ö.: 28. old. / Explanation of symbol : cf. p. 28mbols : cf. p. 28



AZKHűtős- és fagyasztós utánfutók (alacsonyépítésű, egy-és kéttengelyes)
Chiller and freezer trailers (lowriders, 1 and 2 axles)

Alapfelszereltség / Standard features

Az AZK sorozat kizárólag a legmagasabb minőségű elemekből készült: rozsdamentes 
fém első keret, hőhíd-mentes alumíniumprofilok és tartós szendvics poliészter panelek.

The AZK is made of  only the very best materials: stainless steel in the rear frame, aluminium 
profiles without any thermal bridge and robust sandwich polyester panels.

Modellek
Models

� ∆ � 1)

Össztömeg 
(kg)

Maximum 
gross weight 

(kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg)

Unladen 
weight (kg, 

approx.)

Hasznos méretek (mm, közelítőleg)
Internal measures (mm, approx.)

Abroncs 
Tyres

Hátsó ajtó 
szárnyak 
Rear door 

wingsHosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság 
Height

AZK 1330/142 1300 870 2970 1420 2050 14 2
AZK 2730/142 2700 930 2970 1420 2050 14 2

AZK 2730/157 2700 1000 2970 1570 2050 14 2

AZK 2734/157 2700 990 3370 1570 2050 14 2

AZK 2738/157 2700 1050 3770 1570 2050 14 2

AZK 2734/182 2700 1080 3370 1820 2050 14 2

AZK 2742/182 2700 1250 4170 1820 2050 14 2

AZK 2730/157 100/100 TK 
AZK 2730/157 100/100 TK

Választható kiegészítők: 2 húsakasztó, 
hűtőegység: WMK 5
Optional extras: 2 meat supports, freezer unit WMK 5

AZK 2734/182 60/60 KS Alumínium profilok, Választható kiegészítők: 4 felhajtható támasztó, hűtőegység: WMK 
AZK 2734/182 60/60 KS Aluminium profiles, optional extras: 4 prop stands to be folded away with crank, freezer unit WMK 4

• Vonófej
• Ráfutófék
• Galvanizált alváz, tengelyek és V-vonófej
• Tolatóautomatikával ellátott gumitorziós 
tengely

• Megerősített letámasztókerék
• Homokszórt padló
• Szendvicsszerkezetű poliészter 
felépítmény

• Fehér színben (RAL 9016)
• 60/60 K hűtődoboz: kb. - 7°C-ig, hővez-
etési együttható: kb. 0,49, oldalfalak, tető, 
ajtó és padló: szigetelt (kb. 60 mm)

• 100/100 TK mélyhűtődoboz: kb. 18°-ig, 
hővezetési együttható: kb. 0,29, oldalfalak, 
tető, ajtók és padló: szigetelt, kb. 100 mm, 
a beltér kisebb mint a 60/60 esetén (kb. – 
80 mm)

• Rozsdamentes elülső keret és 
zárszerkezetek

• Hűtőegység nélkül ( megrendelése esetén 
az elülső oldalra szerelve)

• Ball coupling
• Overrun brake
• Galvanized chassis, axle(s) and 
V drawbar

• Rubber torsion axle(s), auto. re.
• Reinforced jockey wheel
• Sanded polyester platform
• Sandwich polyester panels
• Colour white (~ RAL 9016)
• Chiller box van 60/60 K: down to 

approx. -7° C, heat transfer coeffi-
cient ~ 0.49, side panels, roof, door, 
platform (insulated) 60 mm

• Freezer box van 100/100 TK: down to 
approx. -18° C, heat transfer coeffi-
cient ~ 0.29, side panels, roof, door, 
platform (ins.) 100 mm, int. smaller 
than series 60/60 K trailers’ (-80 mm)

• Rear frame and 2 closing sys-
tems made of stainless steel

• Without chiller/freezer unit (if or-
dered: in upper front panel)

• Állítható magasságú vonófej
• + 200 mm belmagasság
• Oldalsó ajtó (jobb-vagy baloldali, kb 800x 
1900 mm) (AZK 30/… esetén: 600 x 1900 mm)

• Hűtőegység: WMK 4, 5, 6
• 2 fém hústartó, megerősített tető, 2250 mm-es 
belmagasság (…/142, …/157 esetén: a 
hústartó maximum 700 mm-re az elülső faltól)

• Húskampó
• Műanyag lamellafüggöny
• Zavartalan-utazás szett: lengéscsillapítók, 
tartószerkezet és kerekek (felszerelve)

• Drawbar adjustable in height
• Interior height + 200 mm
• Side door r./l. (800 x 1900 mm, 
AZK ..30/...: 600 x 1900 mm)

• Chiller/freezer unit WMK 4, 5, 6
• 2 metal meat supports, reinforced 

roof, int. height of 2250 mm (..../142, 
..../157: end 700 mm in fr. of front pan.)

• Meat hook
• Plastic curtain
• Smooth-ride kit (shock absor-
bers, supports and tyres fitted)

Választható kiegészítők / Optional extras
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AZSL

A speciális hidraulikus tengelyeknek köszönhetően könnyedén eresztheti le utánfutóját, 
majd emelheti fel ismét. Kimondottan praktikus!

Thanks to special hydraulic axles you can lower your elevating trailer to the ground and pump it up 
again easily. A real pleasure to use!

Alapfelszereltség / Standard features

Modellek 
Models

∆ � 1)

Össztömeg 
(kg) 

Maximum 
gross weight 

(kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg) 45-ös 

sorozat
Unladen weight (kg, 
approx.) series 45

Hasznos méretek (mm, közelítőleg)
Internal measures (mm, approx.)

Abroncs 
Tyres

Hosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság
Height

AZSL 1730/151 1750 610 3010 1510 1850 14

AZSL 2730/151 2700 635 3010 1510 1850 14

AZSL 2735/151 2700 750 3510 1510 1850 14

AZSL 2735/185 2700 860 3510 1850 2050 14

• Vonófej
• Ráfutófék
• Galvanizált alváz, tengelyek és V-vonófej
• Tolatóautomatikával ellátott gumitorziós 

tengely
• Wm meyer® dupla alváz
• Letámasztókerék
• Rétegelt lemez padló
• Plató alatt elhelyezett hátsó lámpák
• Rozsdamentes fém sárhányók
• Szendvicsszerkezetű műanyagból készült 

felépítmény
• 45-ös sorozat: Tető és oldalfalak: 25 mm, 

padló:18 mm; Hátsó ajtó és rámpa te-
herbírása: 900 kg

• 60-as sorozat: Tető, padló és oldalfalak: 60 
mm (szigetelve), ajtó: 54 mm-es, hőszigetelve

• Figyelmeztetés: a 60-as sorozat tagjai típustól 
függően 150-400 kg-mal nehezebbek a 45-ös 
sorozat tagjainál

• Fehér szín (RAL 9016)
• Galvanizált fém zárszerkezet
• Hidraulikus kézi pumpa

• Ball coupling
• Overrun brake
• Galvan. chassis, axle(s), V drawbar
• Torsion bar axle(s) with automa-
tic reverse

• wm meyer® double chassis
• Jockey wheel
• High-density plywood platform
• Rear lights below platform
• Galvanised-steel mudguards
• Sandwich polyester panels
• Series 45: roof, side panels 25 
mm, platform 18 mm, rear hatch, 
ramp (carrying capacity: 900 kg)

• Series 60: roof, side panels, plat-
form (ins.) 60 mm, door 54 mm 
with coldroom closing system

• The series 60 trailers are 150 to 
400 kg heavier than the series 45.

• Colour white (~ RAL 9016)
• Closing system made of stain-
less steel

• Manual hydraulic pump

• Állítható magasságú vonófej
• + 200 mm belmagasság
• Oldalsó ajtó (jobb-vagy baloldali, kb 
800x1700/1800 mm)

• Vezeték-átvezető nyílás az előfalon 
(300x400 mm)

• Egyfokozatú manuális csörlő (500 kg te-
herbírás, 12 m-es kábellel)

• Csörlőtartó
• Zavartalan-utazás szett: lengéscsillapítók, 
tartószerkezet és kerekek (felszerelve)

• Drawbar adjustable in height
• Interior height + 200 mm
• Side door on right- / left-hand 
side (600 x 1700 / 1800 mm)

• Cable door (300 x 400 mm) in-
tegrated into front panel

• Manual 1-gear winch (500 kg, 
12 m cable)

• Winch support
• Smooth-ride kit (shock absor-
bers, supports and tyres fitted)

Állatható magasságú utánfutók (alacsonyépítésű, egy-és kétengelyes)
Elevating trailers (lowriders, 1 and 2 axles)

AZSL 2730/151 Kis rámpa-felhajtási szög, tartozék: oldalajtó, előoldali vezeték-átvezető nyílás, pótkerék tartóval 
AZSL 2730/151 Gentle ramp inclination, optional extras: side door, cable door in front panel, spare wheel with support

AZSL 2730/151 Kiegészítő: csörlőtartó és kábel, oldalajtó, pótkerék tartóval
AZSL 2730/151 Extras: winch support, cable / side doors, spare wheel with support

Választható kiegészítők / Optional extras
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AZSL 2735/185 Választható kiegészítő: 
oldalajtó
AZSL 2735/185 Optional extra: side door



DSH-AZNyerges utánfutók (magasépítésű, két-és háromtengelyes)
Drawbar trailers (highriders, 2 and 3 axles)

A DSH szokatlanul nagy helyet kínál, függetlenül attól, hogy milyen célra kívánja az 
utánfutót használni: lehet hagyományos szállítójármű, de megállja a helyét mobil 
kiállítóteremként vagy irodaként is.

The DSH offers you lots of  space, irrespective of  whether you want to use the trailer for transport 
purposes, as a mobile show room or as an office. Of  course, these are just a few examples.

Alapfelszereltség / Standard features

DSH-AZ 3570/244 Bemutató utánfutó 
DSH-AZ 3570/244 Exhibition trailer

DSH-AZ 3580/244 Bemutató-utánfutó, Választható kiegészítők: ablak, oldalajtó, díszragasztás
DSH-AZ 3580/244 Exhibition trailer, optional extras: windows, side door, special adhesive labels

• Vonófej
• Ráfutófék
• Galvanizált alváz, tengelyek és V-vonófej
• Tolatóautomatikával ellátott gumitorziós 

tengely
• Rugós vonófej
• Igen stabil alváz
• Az alváz minden esetben 3500 kg-os me-

gengedett legnagyobb össztömeget enged
• 2 vagy 3 tengely
• Kerékméret: 195/50 R13 C
• Padlómagasság: 730 mm
• Felépítmény: szendvics poliészter panelek, 

oldalfalak és ajtók: 25 mm
• 25/25-ös változatnál: 25 mm-es tető, 18 

mm-es rétegelt lemez padló
• 35/25-ös változatnál: 35 mm-es tető, 60 

mm-es szigetelt padló
• 2 hátsó ajtó
• Rozsdamentes fém zárszerkezet és 

vasalatok

Modllek 
Models

� 1)

Össztömeg 
(kg)

Maximum 
gross weight 

(kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg)

Unladen 
weight (kg, 

approx.)

Hasznos méretek (mm, közelítőleg)
Internal measures (mm, approx.)

Abroncs 
Tyres

Tengelyek 
Axles

Hátsó ajtó 
szárnyak
Rear door 

wingsHosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság  
Height

DSH-AZ 3045/210 3000 1040 4510 2100 2050 13 2 2

DSH-AZ 3045/244 3000 1100 4510 2440 2250 13 2 2

DSH-AZ 3550/210 3500 1130 5010 2100 2050 13 3 2

DSH-AZ 3550/244 3500 1200 5010 2440 2250 13 3 2

DSH-AZ 3555/210 3500 1230 5510 2100 2050 13 3 2

DSH-AZ 3555/244 3500 1300 5510 2440 2250 13 3 2

DSH-AZ 3560/210 3500 1320 6010 2100 2050 13 3 2

DSH-AZ 3560/244 3500 1420 6010 2440 2250 13 3 2

DSH-AZ 3570/244 3500 1600 7010 2440 2250 13 3 2

DSH-AZ 3580/244 3500 1800 8010 2440 2250 13 3 2

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

• Spring-assisted drawbar
• Very stable chassis
• Chassis developed for a maxi-
mum gross weight of 3500 kg

• 2/3 axles
• Tyres: 195/50 R13 C
• Dist. ground - platform: 73 cm approx.
• Panels made of sandwich poly-

ester: side panels and doors: 25 mm
• Model 25/25: roof 25 mm, high-
dens. plywood platform 18 mm

• Model 35/25: roof 35 mm, plat-
form (insulated) 60 mm

• Rear door (2 wings)
• Hinges and closing system 
made of stainless steel

• Rögzítőgyűrűk
• 2 belső lámpa
• 2 alumínium felhajtó rámpa tartóval (2,70 
x 0,30 m, 2500 kg, padló alatt tárolható)

• Oldalajtó (1,20 x 1,80 m)
• +200 mm belmagasság
• Kerékméret: 225/55 B12
• Pótkerék (195/50 R13 C vagy 225/55 
B12)

• Zavartalan-utazás szett: 
lengéscsillapítók, tartószerkezet és 
kerekek (felszerelve)

• Tie rings
• 2 interior lights
• 2 aluminium ramps with supports 
(2.70 x 0.30 m, 2500 kg, stored 
below platform)

• Side door (1.20 x 1.80 m)
• Interior height + 200 mm
• 225/55 B12 tyres
• Spare tyre (195/50 R13 C or 
225/55 B12)

• Smooth-ride kit (shock absor-
bers, supports and tyres fitted)

Választható kiegészítők / Optional extras
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DSH-AZ 3580/244 Snackes utánfutó (teljesen felszerelve, vendégtérrel)
DSH-AZ 3580/244 Snack trailer (completely furnished) with room for customers



Forgalmazó / Dealer
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/0

9

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.

®

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.

®

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.

®

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.

®

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.

®

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.

®

Kofferaufbauten für Lkw

Superstructures pour
camions

Lorry 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.

®

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

®

Minőség és választék, 1965 óta.
Quality and choice. Since 1965.

®
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Magyarországi forgalmazó:
Körmendi Kft.

2310, Szigetszentmiklós, Csepeli út 32.
Tel.: 24/530-710 Fax: 24/ 530-790 

E-Mail: kormendi.info@t-online.hu
Internet: www.kormendi-online.hu
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Az össztömeg növelése (megerősített tengely(ek), abroncsok, alváz és fékek):
Increase in maximum gross weight (up-graded axle(s), tyres, chassis, and brakes):
� 1300 kg � 1600 kg  � � 3000 kg  ∆
� 2000 kg � 2500 kg / 2700 kg  � 

� 2000 kg / 2500 kg / 2700 kg /  
� 2000 kg / 2500 kg / 2700 kg 3000 kg � 3500 kg   �

Teljes kínálatunk
Our complete product range


