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Teljes kínálatunk
Our complete product range
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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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Sein über Jahre gereiftes Challenge-Fahrwerk mit einem massiven
geschweißten und verzinkten V-Deichselrahmen sorgt für enorme Sta-
bilität und Heckrahmen und -scharnier bestehen aus rostfreiem Edelstahl
wie auch alle Schrauben, Muttern und Rmpenträger. Sämtliche Wände stehen
in soliden Aluminiumprofilen, so daß, von rlich sind - ein ästhetisches Plus.
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Lószállítóink / Our horse boxesElőnyök világa
A world of advantages

Rozsdamentes pántok, hátsó keret és tartók; alumínium profilok

Stainless-steel hinge, rear frame and supports, aluminium profiles

Az oldalfalak és a padló rögzítő profiljai: középen: fa padló és oldalfalak, jobb oldalt: alumínium, nem eltávolítható gumi 
borítással. 
Aluminium profiles for side panels / platfom; left: wooden side panels and platform; right: aluminium, on top: rubber floor covering (not remov.)

A wm meyer® összes lószállító utánfutója, a csúcsmodell Nevadatól kezdve a középutat 
képviselő Montana családon keresztül a belépőmodell Arizonáig mind több évtizedes tervezés 
és tapasztalat eredményei. A kezdetektől fogva alapkövetelményként állítottuk termékeinkkel 
szemben a kiváló minőség és maximális biztonság biztosítását, csakúgy, mint a szállított 
lovak és a sofőr kényelmét, illetve a tetszetős megjelenést is. Ezen túl lószállítóinkat kiemeli a 
konkurencia termékei közül néhány különleges tulajdonsága, úgy mint a rozsdamentes 
acél elemek sokasága: a hátsó keretek; a rámpa pántjai és tartói; a csavarok, alátétek és 
a csavaranyák. Mindezeknek köszönhetően sem az időjárás, sem a sár, sem az állati ürülékek 
vagy akár a rozsda nem tehetnek kárt az Ön utánfutójában. Termékeink tartóssága a fentieken 
túl köszönhető az alumínium profiloknak is, melyek garantálják az oldalfalak stabilitását; 
valamint azok és a padló tökéletes védelmét a nedvesség ellen. Az alumínium profilok 
esztétikai szempontból is előnyösek, ugyanis a lámpák tartópanelein kívül semmilyen 
oldalra kinyúló merevítő nem szükséges. Minden lószállítónk padlómagassága egységesen 
430 mm, ez lehetővé teszi a lovak könnyű beszállítását, mégis elegendő hasmagasságot 
ad ahhoz hogy akár könnyebb terepen is akadálymentesen közlekedjünk. Röviden: után-
futóink a legmagasabb követelményeknek is megfelelnek. Győződjön meg róla Ön is!

All our horse boxes (Nevada, Montana, Arizona) embody decades of development and
experience. Our philosophy: excellent quality, maximum safety, all possible comforts
and modern design. Our horse boxes offer you a lot of advantages that you will not find
everywhere, for instance many stainless-steel components: rear frame, ramp hinge
and supports and all screws and washers. Consequently, you need not worry about
rust. That is also due to our aluminium profiles, which, in addition, guarantee the sta-
bility of the side panels and protect them and the platform against humidity. With an
access height of 430 mm it is easy to load your horses and you can still drive over
rough and smooth. In brief: You will like our horse boxes. Judge for yourself.

Bal oldalt alul: 
belépőmagasság: 
430 mm
Bottom left: access 
height 430 mm



A Nevada a wm meyer® lószállító utánfutóinak csúcsmodellje. Három alapváltozatban érhető 
el: poliészter, alumínium és rétegelt falemez oldalfallal szerelt kivitelben. A Nevada dizájnja 
kompromisszummentes egyéniséget sugároz, különösen a két választható újonnan tervezett 
poliészter keménytető, amelyek egyértelműen kiemelik konkurensei közül. Tervezőink 
különösen nagy hangsúlyt fektettek a teherbírásra és a helykínálatra: a Nevada üres tömege 
830 kg, megengedett legnagyobb össztömege 2500 kg, így a legnehezebb lovak is gond 
nélkül szállíthatóak. A 3,25 m-es belső hosszúságnak és a 2,45 m-es (keménytető A) vagy 
2,38 m-es (keménytető B) köszönhetően a lovaknak bőséges hely áll rendelkezésükre. Az 
összes Nevada utánfutó alapfelszereltsége a 21 mm-es alumíniumprofil padló; a 
gumiborítás a padlón és a rámpán; a kerekenkénti lengéscsillapítás, ami különösen jó 
menettulajdonságokat biztosít; valamint a nyeregtároló rekesz integrált etetővályúval, 
és még további sok hasznos extra.

The Nevada is the top model among the wm meyer® horse boxes. It is available in three 
versions: with polyester-coated side panels, in aluminium and in wood.
The design of the Nevada is distinctly individualistic. Particularly the two new polyester 
hardtops, between which you can choose, distinguish this trailer from the mass of its 
competitors.
The empty trailer only weighs about 830 kg, but the maximum gross weight is 2,500 kg. 
Thus even heavy horses will not be a problem. Interior length: 3.25 m. Interior height:
2.45 m (hardtop A), 2.38 m (hardtop B). In other words: lots of space for your horses! 
The Nevada always comes with a solid aluminium profile platform (21 mm), shock 
absorbers for each of the four wheels, rubber coverings for platform and ramp, a saddle 
chamber with integrated feeding trough and a lot of other useful features.

Nevada
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3250 mm

Belső hosszúság: 3250 mm (minden modell); fent: 
keménytető A, lent: keménytető B 
Internal length: 3250 mm (all models); above: hardtop A, below: 
hardtop B

3250 mm

1660 mm

2450 (A) / 2380 mm (B)

Belső szélesség: 1660 mm, belső magasság: 2450 / 2380 mm 
(keménytető A/B); a képen: keménytető A 
Internal width: 1660 mm, internal height: 2450 / 2380 mm (hardtop A/B); 
here: hardtop A

Challenge alváz 
Challenge chassis

Alapfelszereltség minden 
Nevada-válozatban: 
Saddle Supreme 
nyeregtároló rekesz és 
kihúzható nyeregtartó 
(galvanizált és 
rozsdamentes acél). 
Standard feature in all 
Nevadas: saddle chamber 
and support Saddle Supreme 
(galvanised and stainless 
steel), can be pulled out

Napfelkelte a Beagle-csatorna felett
Sunrise over the Beagle Channel (Argentina / Chile)

Csúcsmodellünk
Our top model



Nevada Vollpolyester Color 1

Alapfelszereltség: megerősített támasztókerék (automata), kerekenkénti sárvédő, a képen: sötétzöld oldalalak (~ RAL 6009), 
ezüstmetál keménytető
Standard features: reinforced jockey wheel (automatic), separate plastic mudguards; here: dark green side panels (~ RAL 6009), silver metallic 
hardtop
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Felárért elérhető: kék keménytető
Surcharge: blue hardtop

Felárért elérhető: western nyeregtartó etetővályúval
Surcharge: western saddle chamber with trough

• Vonófej
• Ráfutófék
• Hegesztett és galvanizált V-alváz
• Tolatóautomatikával ellátott 

galvanizált gumi-torziós tengely
• Wm meyer® Challenge alváz
• Széles nyomtáv
• 4 lengéscsillapító
• Megerősített letámasztókerék 
  (automatikus)
• 4 különálló műanyag sárvédő
• 2 szélességjelző lámpa (jobb 
és bal oldali)
• Gázteleszkópos hátsó rámpa (1470 
mm magas, gumi borítású, 
csúszásgátló csíkokkal)
• Alumínium profil padló (21mm 
  vastag)
• Gumi padlóborítás (nem 
  eltávolítható)
• Poliészter oldalfalak (vastagság: 
18mm, magasság: 1500 mm; külső 
felölet: bármilyen RAL színben 
elérhető, beltér: fehér)
• Aerodinamikus front 
• Galvanizált acél/PVC válaszfal 
(rugalmas)
• Szervizajtó (jobb oldalt elöl, zárható)
• Nyeregtartó (standard) 
etetővályúval
• Belső és külső rögzítőgyűrűk
• Automata sötétítőponyva
• Belső világítás
• Poliészter keménytető (ezüsmetál, 

világos szürke vagy fehér)
• Beépített harmadik féklámpa a 

poliészter keménytetőben
• Rozsdamentes-acél zárak, hátsó 

keret, csavarok és csavaranyák, 
pántok

• Ball coupling
• Overrun brakes
• Welded and galvanised V chas-
sis
• Galvanised rubber torsion axles 
with automatic reverse
• wm meyer® Challenge chassis
• Large distance between wheels
• 4 shock absorbers
• Reinforced jockey wheel (auto-
matic)
• 4 separate plastic mudguards
• 2 width indicators (left and right)
• Spring-assisted rear ramp 
(height: 1470 mm, with anti-
slide rubber cover with steps)
• Aluminium profile platform 
(thickness: 21 mm)
• Rubber floor covering (not re-
movable)
• Polyester side panels (thick-
ness: 18 mm, height: 1500 mm, 
exterior: can be painted in all 
RAL colours, interior: white)
• Aerodynamic front
• Galvanised-steel/PVC partition 
(flexible)
• Access door (front, right, can be 
locked)
• Saddle chamber (standard) with 
feeding trough
• Interior and exterior tie rings
• Automatic canvas blind
• Interior light
• Polyester hardtop (silver metal-
lic, light grey or white)
• 3rd stop light in polyester hard-
top
• Stainless-steel hinges, rear 
frame, screws, washers and 
nuts

Alapfelszereltség
Standard features

Össztömeg (kg) 
Maximum gross 
weight (kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg)

Unladen weight 
(kg, 

approximately)

Hasznos méret (mm, közelítőleg) 

Internal measures (mm, approximately)
Szélesség 
Width

Magasság 
Height

2500 830 3250 1660 2450 / 2380*

Szériafelszereltség: nyeregtartó / 
etetővályú
Standard: saddle chamber / trough

* 2450 mm: keménytető A / hardtop A, 2380 mm : keménytető B / hardtop B

Hosszúság
Length
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A képen: Antrazit színű oldalfal (~ RAL 7016), Felárért: Antrazit színű 
poliészter 
Here: anthracite side panels (~ RAL 7016), surcharge: anthracite polyester hardtop

11

Nevada Vollpolyester Color 2

A képen: Világoskék oldalfalak (~ RAL 5015), ezüstmetál 
keménytető 
Here: light blue side panels (~ RAL 5015), silver metallic hardtop

A képen: bordó/lila oldalfalak (RAL 4004), ezüstmetál keménytető 
Here: bordeaux/violet side panels (~ RAL 4004), silver metallic hardtop

A képen: sötétkék oldalfalak (~ RAL 5022)
Here: dark blue side panels (~ RAL 5022)

Felárért: műanyag belső borítás, PVC kitöltő, alukerekek
Surcharge: internal plastic covering, PVC side paddings, aluminium rims

Unterfranken (Németország)
Lower Franconia (Germany)



Nevada Alu
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Alapfelszereltség
Standard features

• Ball coupling
• Overrun brakes
• Welded and galvanised V 
chassis
• Galvanised rubber torsion axles 
with automatic reverse
• wm meyer® Challenge chassis
• Large distance between wheels
• 4 shock absorbers
• Reinforced jockey wheel (auto-
matic)
• 4 separate plastic mudguards
• 2 width indicators (left and right)
• Spring-assisted rear ramp 
(height: 1470 mm, with anti-
slide rubber cover with steps)
• Aluminium profile platform 
(thickness: 21 mm)
• Rubber floor covering (not re-
movable)
• Aluminium side panels (thick-
ness: 18 mm, height: 1500 mm)
• Aerodynamic front
• Galvanised-steel/PVC partition 
(flexible)
• Access door (front, right, can be 
locked)
• Saddle chamber (standard) with 
feeding trough
• Interior and exterior tie rings
• Automatic canvas blind
• Interior light
• Polyester hardtop (silver metal-
lic)
• 3rd stop light in polyester hard-
top
• Stainless-steel hinges, rear 
frame, screws, washers and 
nuts

• Vonófej
• Ráfutófék
• Hegesztett és galvanizált V-
alváz
• Tolatóautomatikával ellátott

galvanizált  gumitorziós 
tengely
• Wm meyer® Challenge alváz
• Széles nyomtáv
• 4 lengéscsillapító
• Megerősített támasztókerék 
(automata)
• 4 különálló műanyag sárvédő
• 2 szélességjelző lámpa (jobb 
és bal oldali)
• Gázteleszkópos hátsó rámpa 

(1470 mm magas, gumi 
borítású, csúszásgátló 
csíkokkal)
• Alumínium profil padló (21mm 
  vastag)
• Gumi padlóborítás (nem 
  eltávolítható)
• Alumínium oldalfalak 

(vastagság: 18 mm, ma-
gasság: 1500 mm
• Aerodinamikus front
• Galvanizált acél/PVC válaszfal 

(rugalmas)
• Szervizajtó (jobb oldalt elöl, 
zárható)
• Nyeregtartó (standard) 
etetővályúval
• Belső és külső rögzítőgyűrűk
• Automata sötétítőponyva
• Belső világítás
• Poliészter keménytető 
  (ezüstmetál)
• Beépített harmadik féklámpa 

a poliészter keménytetőben
• Rozsdamentes zárak, hátsó 

keret, csavarok és csav-
aranyák, pántok 

Alapfelszereltség: aerodinamikus front, 4 lengéscsillapító, Felárért elérhető: western nyeregtartó etetővájóval 
Standard features: aerodynamic front, 4 shock absorbers; surcharge: western saddle chamber with feeding trough
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Poliészter keménytető B modell
Polyester hardtop Model B

Össztömeg (kg) 
Maximum gross 
weight (kg)

Önsúly (kg. 
közelítőleg)

Unladen weight 
(kg, 

approximately)

Hasznos méretek (mm, közelítőleg)

Internal measures (mm, approximately)

Szélesség 
Width

Magasság 
Height

2500 830 3250 1660 2450 / 2380*

Alapfelszereltség: rámpa csúszásgátló csíkokkal
Standard feat.: ramp with rubber cover with steps

Felárért elérhető: műanyag belső 
borítás
Surcharge: plastic covering

* 2450 mm: Keménytető A / hardtop A, 2380 mm : Keménytető B / hardtop B

Hosszúság 
Length



Nevada Standard

Alapfelszereltség: nyeregtartó (standard) nagy ajtóval, a képen: fekete külső oldalfalak, fehér belső tér
Standard features: standard saddle chamber with large door; here: side panels in black (exterior) and white (interior)
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Poliészter keménytető B modell
Polyester hardtop Model B

• Ball coupling
• Overrun brakes
• Welded and galvanised V chas-
sis
• Galvanised rubber torsion axles 
with automatic reverse
• wm meyer® Challenge chassis
• Large distance between wheels
• 4 shock absorbers
• Reinforced jockey wheel (auto-
matic)
• 4 separate plastic mudguards
• 2 width indicators (left and right)
• Spring-assisted rear ramp 
(height: 1470 mm, with anti-
slide rubber cover with steps)
• Aluminium profile platform 
(thickness: 21 mm),
• Rubber floor covering (not re-
movable)
• Wooden side panels with pro-
tective layers (thickness: 18 
mm, height: 1500 mm, exterior: 
black or silver, interior: white)
• Aerodynamic front
• Galvanised-steel/PVC partition 
(flexible)
• Access door (front, right, can be 
locked)
• Saddle chamber (standard) with 
feeding trough
• Automatic canvas blind
• Interior light
• Polyester hardtop (light grey)
• Interior and exterior tie rings
• 3rd stop light in polyester hard-
top
• Stainless-steel hinges, rear 
frame, screws, washers and 
nuts

• Vonófej
• Ráfutófék
• Hegesztett és galvanizált V-alváz
• Tolatóautomatikával ellátott 

galvanizált gumitorziós tengely
• Wm-meyer® Challenge alváz
• Széles nyomtáv
• 4 lengéscsillapító
• Megerősített letámasztókerék 
  (automata)
• 4 különálló műanyag sárvédő
• 2 szélességjelző lámpa (jobb és 
bal oldali)
• Gázteleszkópos hátsó rámpa 

(1470 mm magas, gumi borítású, 
csúszásgátló csíkokkal)
• Alumínium profil padló (21mm 
  vastag)
• Gumi padlóborítás (nem 
  eltávolítható)
• Fa oldallemezek műanyag 

védőbevonattal (vastagság: 18 mm, 
magasság: 1500 mm, külső színek: 
fekete vagy ezüst, belső tér: fehér)
• Aerodinamikus front
• Galvanizált acél/PVC válaszfal 

(rugalmas)
• Szervizajtó (jobb oldalt elöl, 
zárható)
• Nyeregtartó (standard) 
etetővályúval
• Belső és külső rögzítőgyűrűk
• Sötétítőponyva
• Belső világítás
• Poliészter keménytető (világos 
  szürke)
• Beépített harmadik féklámpa a 

poliészter keménytetőben
• Rozsdamentes zárak, hátsó keret, 
csavarok és csavaranyák, pántok

Alapfelszereltésg
Standard features

Ezüst oldalfalak, fehér belső tér
Side panels in silver (exterior) and white (interior)

Össztömeg (kg) 
Maximum gross 
weight (kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg)

Unladen weight 
(kg, 

approximately)

Hasznos méretek (mm, közelítőleg)
Internal measures (mm, approximately)

Szélesség 
Width

Magasság 
Height

2500 830 3250 1660 2450 / 2380*

Alapfelszereltség: beépített 
harmadik féklámpa
Standard feature: 3rd stoplight

* 2450 mm: Keménytető A / hardtop A, 2380 mm : Keménytető B / hardtop B

Hosszúság 
Length



Montana

Egy jóformán tönkretehetetlen felső-középkategóriás lószállítót keres? Akkor az Ön számára 
az ideális választás a sokéves tapasztalatok alapján kifejlesztett Montana utánfutó. A 
felépítményt illetően választhat a hosszú életű, műanyag védőréteggel ellátott fa oldalfal 
(vastagság: 18 mm; padló: anyaga fa, vastagsága 21mm) vagy az alumínium oldalfal 
(vastagság: 25 mm; padló: ragasztott műanyag borítású alumínium profil padló, vastagsága 
21mm) közül. A fa oldalfalakkal szerelt változat három színben érhető el: fekete, ezüst és piros.
A Montana szállítók alapfelszereltségének része egy formatervezett 
poliészter keménytető – amennyiben a fa változat mellett dönt, úgy a keménytető 
világosszürke színű, míg az alumínium változathoz ezüstmetál fényezésű tető 
tartozik. A Montana utánfutókat kerekenkénti lengéscsillapítással látjuk el, ami a 
vontatást különösen kényelmessé teszi; valamint alapfelszereltség a könny-
en kezelhető megerősített támasztókerék, a külső fogantyú és a belsőtér-világítás is.

You are looking for a virtually indestructible uppermiddle class horse box? Then certainly 
our Montana, which has been tried and tested for many years now, is just your kind of trai
ler.
The Montana is available with wooden side panels (thickness: 18 mm; platform: wood, 
thickness: 21 mm) and aluminium ones (thickness: 25 mm; platform: aluminium profiles, 
thickness: 21 mm, includes rubber floor covering glued to the platform). If you go for the 
wooden side panels, you can choose between three different colours: black, silver and red.
This horse box comes with a lot of standard features: an elegant polyester hardtop––in 
light grey if you take the wooden side panels, in silver metallic if the aluminium panels are 
your choice––shock absorbers for all thewheels, whichmake theMontana a great pleasure 
to tow,aneasy-to-usereinforcedautomatic jockeywheel,anexteriorhandleandan interior light.
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1660 mm

2300 mm

Belső méretek: hossz: 3050 mm, szélesség: 1660 mm, belmagasság: 2300 mm
Internal length: 3050 mm, internal width: 1660 mm, internal height: 2300 mm

3050 mm

Challenge-alváz
Challenge chassis

Felárért elérhető: 
nyeregtároló rekesz és 
nyeregtartó (galvanizált acél) 
Surcharge: saddle chamber 
and saddle support 
(galvanised steel)

Es Vedrà Ibiza partjáról (Spanyolország) 
Es Vedrà off the coast of Ibiza (Spain)

A felső-középkategória
The upper middle class



Montana Alu

Alapfelszereltség: 4 lengéscsillapító, megerősített támasztókerék, szervizajtó, ezüstmetál fényezésű 
poliészter keménytető
Standard features: 4 shock absorbers, reinforced jockey wheel (automatic), access door, silver metallic polyester hardtop

Felárért elérhető: kombinált rámpa-ajtó, rozsdamentes fém zsanérokkal
Surcharge : combination ramp and door, pivoting support made of stainless steel
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Alapfelszereltség
Standard features

• Vonófej
• Ráfutófék
• Hegesztett és galvanizált V 
 alváz
• Tolatóautomatikával ellátott 

galvanizált gumitorziós tengely
• Wm-meyer® Challenge alváz
• 4 lengéscsillapító
• Megerősített letámasztókerék 
  (automata)
• 2 műanyag sárvédő
• 2 szélességjelző lámpa (jobb és 
bal oldali)
• Gázteleszkópos hátsó rámpa 
(1470 mm magas, csúszásmentes 
gumi borítással)
• Alumínium profil padló (21mm 
  vastag)
• Gumi padlóborítás (nem 
  eltávolítható)
• Alumínium oldallemezek 
(vastagság: 25 mm, magasság: 
1500 mm)
• Galvanizált acél/PVC válaszfal 
(rugalmas)
• Szervizajtó (jobb oldalt elöl, 
zárható)
• Belső és külső rögzítőgyűrűk
• Külső fogantyú (elöl)
• Sötétítőponyva
• Belső világítás
• Poliészter keménytető 
  (ezüstmetál)
• Rozsdamentes zárak, hátsó keret, 
csavarok és csavaranyák, pántok

• Ball coupling
• Overrun brakes
• Welded and galvanised V chas-
sis
• Galvanised rubber torsion axles 
with automatic reverse
• wm meyer® Challenge chassis
• 4 shock absorbers
• Reinforced jockey wheel (auto-
matic)
• 2 plastic mudguards
• 2 width indicators (left and right)
• Spring-assisted rear ramp 
(height: 1470 mm, with anti-
slide rubber cover)
• Aluminium profile platform 
(thickness: 21 mm)
• Rubber floor covering (not re-
movable)
• Aluminium side panels (thick-
ness: 25 mm, height: 1500 mm)
• Galvanised-steel/PVC partition 
(flexible)
• Access door (front, right, can be 
locked)
• Interior and exterior tie rings
• Exterior handle (front)
• Automatic canvas blind
• Interior light
• Polyester hardtop (silver metal-
lic)
• Stainless-steel hinges, rear 
frame, screws, washers and 
nuts

Össztömeg (kg) 
Maximum gross 
weight (kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg)

Unladen weight 
(kg, 

approximately)

Hasznos méretek (mm, közelítőleg)
Internal measures (mm, approximately)

Szélesség 
Width

Magasság 
Height

2000 790 3050 1660 2300

Felárért elérhető: kék poliészter 
keménytető
Surcharge: blue polyester hardtop

Hosszúság 
Width



Montana Standard

A képen: Fa oldalfalak (külső: fekete, belső tér: fehér); felárért elérhető: aerodinamikus frontrész, nyeregtároló rekesz 
nyeregtartóval 
Here: wooden side panels (exterior: black, interior: white); surcharge: aerodynamic front, saddle chamber with exterior saddle bar

A képen: külső szín szürke, felárért elérhető: nyereg-
tároló rekesz nyeregtartóval
Here: silver; surcharge: saddle chamber with exter. saddle bar
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Alapfelszereltség
Standard features

A képen: külső szín: piros, 
belső: fehér
Here: exterior: red, interior: white

• Vonófej
• Ráfutófék
• Hegesztett és galvanizált V-alváz
• Tolatóautomatikával ellátott 

galvanizált gumitorziós tengely
• Wm-meyer® Challenge alváz
• 4 lengéscsillapító
• Megerősített letámasztókerék 
  (automata)
• 2 műanyag sárvédő
• 2 szélességjelző lámpa (jobb és bal 
oldali)
• Gázteleszkópos hátsó rámpa (1470 
mm magas, csúszásmentes gumi 
borítással)
• Rétegelt falemez padló (21 mm 
vastag)
• Műanyag védőbevonattal ellátott fa 
oldalelemek (vastagság: 18 mm, 
ma-gasság: 1500 mm; külső színek: 
fekete, ezüst vagy piros, belső szín: 
fehér)
• Galvanizált acél/PVC válaszfal 
(rugalmas)
• Szervizajtó (jobb oldalt elöl, 
zárható)
• Belső és külső rögzítőgyűrűk
• Külső fogantyú (elöl)
• Automata sötétítőponyva
• Belső világítás
• Poliészter keménytető (világos 
  szürke)
• Rozsdamentes zárak, hátsó keret, 
csavarok és csavaranyák, pánt

• Ball coupling
• Overrun brakes
• Welded and galvanised V chas-
sis
• Galvanised rubber torsion axles 
with automatic reverse
• wm meyer® Challenge chassis
• 4 shock absorbers
• Reinforced jockey wheel (auto-
matic)
• 2 plastic mudguards
• 2 width indicators (left and right)
• Spring-assisted rear ramp 
(height: 1470 mm, with anti-
slide rubber cover)
• High-density plywood platform 
(thickness: 21 mm)
• Wooden side panels with pro-
tective layers (thickness: 18 
mm, height: 1500 mm, exterior: 
black, silver or red, interior: 
white)
• Galvanised-steel/PVC partition 
(flexible)
• Access door (front, right, can be 
locked)
• Interior and exterior tie rings
• Exterior handle (front)
• Automatic canvas blind
• Interior light
• Polyester hardtop (light grey)
• Stainless-steel hinges, rear 
frame, screws, washers and 
nuts

Össztömeg (kg) 
Maximum gross 
weight (kg)

Önsúly (kg. 
közelítőleg)

Unladen weight 
(kg, 

approximately)

Hasznos méretek (mm, közelítőleg)
Internal measures (mm, approximately)

Szélesség 
Width

Magasság 
Height

2000 790 3050 1660 2300

Felárért elérhető: alumínium 
profil padló (+ gumi)
Surch.: aluminium platform (+ rubber)

Hosszúság 
Length



Arizona

22 23

2300 mm

2250 mm

1660 mm

1660 mm

3050 mm

Belső hosszúság: 3050 mm, szél: 1660 mm, magasság: 2300 mm (poliészter keménytető) vagy 2250 mm (ponyvatető)
Internal length: 3050 mm, internal width: 1660 mm, internal height: 2300 mm (hardtop) / 2250 mm (canvas top)

Compact alváz
Compact chassis

Felárért elérhető: 
nyeregtároló rekesz gal-
vanizált acél 
nyeregtartóval
Surcharge: saddle chamber 
and saddle support
(galvanised steel)

Az Arizona termékek olyan költségtudatos felhasználók ideális választása, akik nem 
akarnak lemondani a Made in Germany címke által bizonyított minőségről. 
A Nevada és a Montana utánfutó-családokhoz hasonlóan, az Arizona is egy masszív 
alvázzal szerelt szállítóeszköz, rozsdamentes fémből készített hátsó kerettel és 
rámpapántokkal, valamint alumínium merevítő profilokkal, amelyek a felépítményt 
biztosan rögzítik.
Az Arizona utánfutók nemcsak robusztusak, de esztétikai szempontból sem hagynak 
maguk után kívánnivalót: a műanyag védőréteggel ellátott fa oldallemezek kék és 
világosszürke színekben választhatók; a tető pedig lehet egy elegáns fehér poliészter 
keménytető, vagy egy alumínium tartószerkezetes fehér ponyvatető.
Termékeink a komfortot illetően is minden igényt kielégítenek, a mindössze 43 cm ma-
gas padlószint minden lónak könnyű beszállást tesz lehetővé, a csúszásmentes gumi 
bevonattal ellátott rámpa pedig az alapfelszereltség része.
Az Arizona utánfutók a gumi torziós tengelynek köszönhetően nyugodtan és egyen-
letesen követik a vontató járművet.
Mindezeken túl, az Arizona családhoz a kiegészítők széles káláját kínáljuk, úgy mint az 
alumínium profil padló, a nyeregtároló rekesz vagy a lehajtható csikó-rács és a 
fejelválasztó.

TheArizona is our choice for price-conscious consumerswho are looking for a high-quality
product Made in Germany. Like the Nevada and the Montana, the Arizona has a solid
chassis, a rear frame and a ramp hingemade of stainless steel, and all the profiles come in
aluminium.
The Arizona, however, is not only sturdy, but also a pleasure to look at. You can
choose between wooden side panels in blue and light grey and between an elegant
white polyester hardtop and a white canvas top with aluminium support.
What is most important: the Arizona stands for a comfy ride. The platform is only 43 cm
high so that loading and unloading are easy. The ramp is covered with anti-slide rub-
ber, and the Arizona will follow your towing vehicle smoothly thanks to state-of-the-art
rubber torsion axles. In addition, we offer you a vast range of optional extras, e. g. an
aluminium-profile platform, a saddle chamber, a foldable foal grill and a head partition.

A költségtudatos vásárlók kedvéért
A treat for the price-conscious

Doubs-völgyében (Franciaország)
In the Doubs valley (France)
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Arizona Polyesterhaube / keménytetővel / with hardtop

Műanyag védőréteggel ellátott fa oldalelemek (külső szín: kék, belső szín: fehér)
Wooden side panels with protective layers (exterior: blue, interior: white)

• Vonófej
• Ráfutófék
• Hegesztett és galvanizált V-alváz
• Tolatóautomatikával ellátott 

galvanizált gumitorziós tengely
• Wm-meyer® Compact alváz
• Megerősített támasztókerék 
  (automata) 
• 2 műanyag sárvédő
• 2 szélességjelző lámpa (jobb és 
bal oldali)
• Gázteleszkópos hátsó rámpa 
(1470 mm magas, csúszásmentes 
gumi borítással)
• Rétegelt falemez padló (21 mm 
vastag)
• Műanyag védőbevonattal ellátott fa 
oldalelemek (vastagság: 18 mm, 
ma-gasság: 1500 mm; külső színek: 
szürke vagy kék, belső szín: fehér)
• Galvanizált acél/PVC válaszfal 
(rugalmas)
• Szervizajtó (jobb oldalt elöl, 
  zárható)
• Belső és külső rögzítőgyűrűk
• Automata sötétítőponyva
• Poliészter keménytető (fehér)
• Rozsdamentes zárak, hátsó keret, 
csavarok és csavaranyák, pántok

• Ball coupling
• Overrun brakes
• Welded and galvanised V chas-
sis
• Galvanised rubber torsion axles 
with automatic reverse
• wm meyer® Compact chassis
• Reinforced jockey wheel (auto-
matic)
• 2 plastic mudguards
• 2 width indicators (left and right)
• Spring-assisted rear ramp 
(height: 1470 mm, with anti-
slide rubber cover)
• High-density plywood platform 
(thickness: 21 mm)
• Rubber floor covering (not re-
movable)
• Wooden side panels with pro-
tective layers (thickness: 18 
mm, height: 1500 mm, exterior: 
blue or grey, interior: white)
• Galvanised-steel/PVC partition 
(flexible)
• Access door (front, right)
• Interior and exterior tie rings
• Automatic canvas blind
• Polyester hardtop (white)
• Stainless-steel hinges, rear 
frame, screws, washers and 
nuts

Alapfelszereltség
Standard features

Felárért rendelhető: aerodinamikus front, nyeregtároló 
rekesz, külső nyeregtartó
Surcharge: aerodyn. front, saddle chamber, exterior saddle bar

Felárért elérhető: kombinált 
rámpa-ajtó
Optional: combination ramp / door

Össztömeg (kg) 
Maximum gross 
weight (kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg)

Unladen weight 
(kg, 

approximately)

Hasznos méretek (mm, közelítőleg) 
Internal measures (mm, approximately)

Szélesség 
Width

Magasság 
Height

2000 760 3050 1660 2300

Alapfelszereltség: fa padló
Standard feature: wooden platform

Hosszúság 
Length



Arizona Plane / keménytetővel / with canvas topAlapfelszereltség
Standard features

• Vonófej
• Ráfutófék
• Hegesztett és galvanizált V-alváz
• Tolatóautomatikával ellátott 

galvanizált gumitorziós tengely
• Wm-meyer® Compact alváz
• Megerősített letámasztókerék 
  (automata) 
• 2 műanyag sárvédő
• Szélességjelző lámpák (jobb és 
bal oldali)
• Hátsó rámpa (1470 mm ma-gas, 
csúszásmentes gumi borítással)
• Rétegelt falemez padló (21 mm 
vastag)
• Műanyag védőbevonattal ellátott fa 

oldalelemek (vastagság: 18 mm, 
ma-gasság: 1500 mm; külső 
színek: szürke vagy kék, belső 
szín: fehér)
• Galvanizált acél/PVC válaszfal 

(rugalmas)
• Szervizajtó (jobb oldalt elöl)
• Belső és külső rögzítőgyűrűk
• Sötétítőponyva
• Ponyvatető (fehér)
• Rozsdamentes zárak, hátsó keret, 
csavarok és csavaranyák, pántok

Össztömeg (kg) 
Maximum gross 
weight (kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg)

Unladen weight 
(kg, 

approximately)

Hasznos méretek (mm, közelítőleg) 
Internal measures (mm, approximately)

Szélesség
Width

Magasság 
Height

2000 760 3050 1660 2250

• Ball coupling
• Overrun brakes
• Welded and galvanised V chas-
sis
• Galvanised rubber torsion axles 
with automatic reverse
• wm meyer® Compact chassis
• Reinforced jockey wheel (auto-
matic)
• 2 plastic mudguards
• 2 width indicators (left and right)
• Rear ramp (height: 1470 mm, 
with anti-slide rubber cover)
• High-density plywood platform 
(thickness: 21 mm)
• Rubber floor covering (not re-
movable)
• Wooden side panels with pro-
tective layers (thickness: 18 
mm, height: 1500 mm, exterior: 
blue or grey, interior: white)
• Galvanised-steel/PVC partition 
(flexible)
• Access door (front, right)
• Interior and exterior tie rings
• Canvas blind
• Canvas top (white)
• Stainless-steel hinges, rear 
frame, screws, washers and 
nuts

Műanyag védőborítású fa oldalelemek (kívül kék, belül fehér színben); 2 műanyag sárvédő
Wooden side panels with protective layers (exterior: blue, interior: white), 2 plastic mudguards
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Alapfelsz: fa padló 
Stand.: platform wood

Rozsdamentes acél rámpamerevítők
Ramp supports in stainless steel

Hosszúság 
Length

Műanyag védőborítású fa oldalelemek (kívül szürke, belül fehér színben)
Wooden side panels with protective layers (exterior: grey, interior: white)
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Választható kiegészítők / Optional extras

Fejelválasztó
Head partition

Lehajtható csikórács
Foldable foal grill made of galvanised steel

Rámpa-ajtó kombináció
Combination ramp and door

Belső műanyag borítás 
Internal plastic covering

Kínálatunk 
Selection

• Alumínium kerekek (195/70  R14)
• Külső fellépő a rámpához (A)
• Fém vagy műanyag belső borítás 

(jobb vagy baloldali)
• Alumínium profil padló (21 mm vastag) 
(A, M)
• Párnázott szügy- és fartámasz (3 
pozícióban rögzíthető) (A)
• Biztonsági nyitómechanizmus a szügy 
és fartámaszhoz
• Lehajtható csikórács
• Elülső kiszállítórámpa oldalankénti és 

elülső merevítéssel
• Gázteleszkópos hátsó rámpa 

rozsdamentes fém tartókkal (A ponyvás)
• Gázteleszkópos hátsó rámpa 

rozsdamentes fém tartók nélkül (A 
ponyvás)
• Gumi borítás csúszásgátló 
csíkokkal a hátsó rámpára 
(A, M)
• Gumi padlóborítás (nem 
  eltávolítható) (A, M)
• Fa oldalfalak fekete vagy ezüst színben 

(A)
• Rámpa-ajtó kombináció
• Fejelválasztó
• Poliészter keménytető metálfényezéssel 
vagy választott színben
• Lengéscsillapítók tartószerkezettel, 

összeszerelve (A)
• Külső fogantyú elöl
• Standart nyeregtartó rekesz ajtóval, 

etetővályúval és külső nyeregtartóval 
(A,M)
• Western nyeregtartó rekesz, 
csapóajtóval, etetővályúval és (N 
kivételével) külső nyeregtartóval
• PVC oldalvédő (1 pár)
• Külső merevítők (jobb-és baloldali)
• Aerodinamikus front (A PH, M)
• Leszerelhető fa elválasztó,  (PVC 
helyett)

• Aluminium rims (195/70 R14)
• Outside step on ramp (A)
• Internal steel or plastic covering 
(right/left)
• Aluminium profile platform 
(thickness: 21 mm) (A, M)
• Padded breast bars (front and 
rear, 3 positions) (A)
• Safety opening mechanism for 
breast bars (A)
• Foldable foal grill
• Front exit (ramp) including exte-
rior panel struts left, right and 
front (A canvas top)
• Spring support for rear ramp 
with stainless-steel base (A 
canvas top)
• Spring support for rear ramp 
without stainless-steel base 
(A canvas top)
• Anti-slide rubber cover (special), 
steps on ramp (A, M)
• Rubber floor covering (not re-
movable) (A, M)
• Wooden side panels in black or 
silver (A)
• Combination ramp and door
• Head partition
• Polyester hardtop, metallic ef-
fect or special colour
• Shock absorbers with supports, 
mounted (A)
• External handle, front
• Saddle chamber standard with 
door, trough and exterior saddle 
bar (A, M)
• Saddle chamber Western with 
flap, feeding trough and––ex-
cept N––exterior saddle bar
• Side paddings PVC (1 pair)
• Exterior panels struts left/right
• Aerodynamic front (A PH, M)
• Removable swivel partition 
made of wood (instead of PVC)

Unterfranken (Németország)
Lower Franconia (Germany)

Western nyeregtartó rekesz csapóajtóval és 
etetővályúval
Western saddle chamber with flap and feeding trough

Jelmagyarázat:
 A = Arizona PH = Poliészter keménytető
M = Montana / polyester hardtop
N = Nevada



All technical specifications

Felszereltség
Features

Vollpoly = Poliészter padló és oldalfalak/ polyester platform and side panels 
PH = Poliészter keménytető / polyester hardtop 

PS = Ponyva és merevítők/ canvas top and support
� = Felszereltség / standard 

� = Választható (feláras) / optional (surcharge) 
— = Nem elérhető / not available
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Alumínium kerekek Aluminium rims � � � � � � �

Külső rögzítő gyűrűk External tie rings � � � � � � �

Belső rögzítő gyűrűk Internal tie rings � � � � � � �

Lépcső a hátsó rámpán Outside step on ramp � � � � � � �

Nyitható színezett ablakok védőráccsal Windows which can be opened, tinted, 
with metal cross-bars � � � � � � —

Fém vagy műanyag belső 
borítás (jobb-és baloldali)

Internal steel or plastic covering 
(right/left) � � � � � � �

Alumínium profil padló (21 mm 
vastag)

Aluminium profile platform (thickness: 21 
mm) � � � � � � �

Fa padló (21 mm vastag), mindkét 
oldalon védőréteggel, vízálló

Wooden platform (21 mm thick), 
protective coating on both sides, water-
resistant

— — — — � � �

Párnázott szügy- és fartámasz, 3 
pozícióban rögzíthető

Padded breast bars (front and rear, 
3 positions) � � � � � � �

Biztonsági szügy-és fartámasz-nyitó 
mechanika

Safety opening mechanism for breast 
bars � � � � � � �

Lehajtható csikórács Foldable foal grill � � � � � � �

Elülső kiszállítórámpa, külső elülső 
és oldalankénti merevítőkkel

Front exit (ramp) including exterior 
panel struts left, right and front — — — — — — �

Gázteleszkóp a hátsó rámpához Spring support for rear ramp � � � � � � �

Csúszásmentes (speciális) gumiborítás 
gumicsíkokkal a hátsó rámpára

Anti-slide rubber cover (special) with 
steps on rear ramp � � � � � � �

Csúszásmentes (standard) 
gumiborítás a hátsó rámpára

Anti-slide rubber cover (standard) on 
rear ramp — — — � � � �

Vízálló gumi padlóborítás (nem 
eltávolítható)

Rubber floor covering (not removable), 
water-resistant � � � � � � �

Hátsó rámpa (1470 mm magas), rozs-
damentes fém kerettel

Rear ramp, height: 1470 mm, stainless-
steel frame � � � � � � �

Rozsdamentes hézagmentesen záródó 
pántok a hátsó rámpához

Gap-free stainless-steel hinge for rear 
ramp � � � � � � �

Elülső szénaháló-rögzítő gyűrűk Tie rings for hay net, front � � � � � — —

Lengéscsillapítók, tartó szerelvények 
és kerekek, szereléssel együtt

Smooth-ride kit (shock absorbers, sup-
ports and tyres fitted) � � � � � � �

Belsőtér-világítás Interior light � � � � � � �

Rámpa-ajtó kombináció Combination ramp and door � � � � � � �

Fejelválasztó Head partition � � � � � � �

Műanyag sárvédő (1 tengely) Plastic mudguard (1 axle) � � � — — — —

Műanyag sárvédő (2 tengely) Plastic mudguard (2 axles) — — — � � � �

Alumínium ponyvatartó szerkezet Aluminium support for canvas top — — — — — — �

Felszereltség
Features

Vollpoly = Poliészter padló és oldalfalak/ polyester platform and side panels 
PH = Poliészter keménytető / polyester hardtop 

PS = Ponyva és merevítők/ canvas top and support
� = Felszereltség / standard 

� = Választható (feláras) / optional (surcharge) 
— = Nem elérhető / not available
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Nem automata sötétítőponyva Non-automatic canvas blind — — — — — — �

Automata sötétítőponyva Automatic canvas blind � � � � � � —

Poliészter keménytető nyitható 
ablakokkal

Polyester hardtop with windows 
which can be opened � � � � � � —

Szélességjelző lámpák, jobb-és baloldali Width indicators, right and left � � � � � � �

PVC ponyvatető ablakokkal PVC canvas top with windows — — — — — — �

Lengéscsillapítók tartó 
szerelvényekkel, felszerelve

Shock absorbers with supports, mount-
ed � � � � � � �

Elülső külső fogantyú External handle, front — — — � � � �

Esővíz elvezető csatorna a szervizajtó 
felett

Eaves gutter above access door � � � � � � —

Pótkerék tartóval Spare wheel with support � � � � � � �

Saddle Supreme nyeregtartó, kihúzató Saddle support Saddle Supreme, flexi-
ble � � � — — — —

Standard nyeregtartó rekesz ajtóval és 
etetővályúval

Saddle chamber standard with door and 
feeding trough � � � � � � �

Western nyeregtartó rekesz 
csapóajtóval és etetővályúval

Saddle chamber Western with flap and 
feeding trough � � � � � � �

PVC oldalvédő (1 pár) Side paddings PVC (1 pair) � � � � � � �

Jobb és baloldali külső merevítők Exterior panels struts left and right � � � � � � �

Zárható szervizajtó Access door, can be locked � � � � � � �

Aerodinamikus front Aerodynamic front � � � � � � —

Megerősített letámasztókerék,
automatikus Reinforced jockey wheel, automatic � � � � � � �

Tolatóautomatikával ellátott tandem 
tengely Tandem axles with automatic reverse � � � � � � �

Kivehető fa elválasztó Removable swivel partition made of 
wood � � � � � � �

Kivehető galvanizált acél és PVC 
elválasztó

Removable swivel partition made of 
galvanised steel and PVC � � � � � � �

Galvanizált elemek, rozsdamentes 
acél csavarok és csavaranyák

Galvanised parts, stainless-steel screws 
and nuts � � � � � � �

Műanyag védőréteggel ellátott fa 
oldalfalak

Wooden side panels with protective 
layers — — � — � � �

Poliészter oldalfalak, vastagság: 18mm, 
magasság: 1500 mm

Polyester side panels, width: 18 mm, 
height: 1500 mm � — — — — — —

Wm-meyer® Challenge alváz wm meyer® -Challenge chassis � � � � � — —

Wm-meyer® Compact alváz wm meyer® -Compact chassis — — — — — � �

Wm-meyer® duplakeretes alvázrendszer wm meyer® double frame � � � � � � �
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Kastenanhänger
Spezialtransporter Tieflader

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.

®

Teljes kínálatunk
Our complete product range

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 / Kipper /
Drehschemelanhänger
Remorques-plateau /
Bennes / Remorques à
essieu avant directionnel
Highriders / Tippers /
Drawbar 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.

®

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

®

A következő az egész brosúrára vonatkozik:
A képek nem mindig a szabvány eszközt mutatják. Az értesítés nélküli változtatás jogát 
fenntartjuk.

The following concerns the whole brochure: 
The photos do not always show the standard equipment. We reserve the right to alter 
specifications without notice.

®

Magyarországi formalmazó:
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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Minőség és választék. 1965 óta.
Quality and choice. Since 1965.


