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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 személyautó- 
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.
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Minőség és választék. 1965 óta.

Quality and choice. Since 1965.

Óriási termékválaszték és lenyűgöző cégen belüli termelés

Vast product range and amazing in-house production depth

Magasan képzeltt személyzet és megbízható szerviz 

Highly qualified staff and reliable service
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Magasépítésű utánfutóink
Our highriders

HLN 2031/170 Alváz alulnézetben: csavarozott konstrukció  
HLN 2031/170 Chassis from below: bolted construction

HLC 2736/186 Alváz felülnézetben: csavarozott konstrukció
HLC 2736/186 Chassis from above: bolted construction

Először is  a gyakran feltett kérdést szeretnénk megválaszolni: mi is az a magasépítésű 
utánfutó? Olyan utánfutóról van itt szó, amelynek a rakodófelülete nem a kerekek között 
helyezkedik el – ellentétben az alacsonyépítésűekkel – hanem azok felett. Bár így a súlypont 
némileg magasabbra kerül, cserébe az utánfutó teljes szélességében rakodófelületként 
hasznosítható, ráadásul minden irányból könnyen pakolható. A wm meyer® kétféle 
alapváltozatban kínálja Önnek a nem billenthető rakfelületű magasépítésű utánfutóit: a HLN az 
alapmodell, legfeljebb 2.500 kg megengedett legnagyobb össztömeggel, valamint 2.31 m 
– 4.10 m közötti hosszúságú és háromféle, 1.41 m, 1,51 m vagy 1,70 m széles rakodófelülettel.
A HLN csavarozott alvázzalq galvanizált V-vonófejjelq egy vagy két, tolatóautomatikával 
ellátott gumitorziós tengellyel áll rendelkezésreq továbbá eloxált alumínium oldalfalakkal 
(25 mm széles, 330 mm magas) és a hozzá tartozó beépített rögzítőkkel van ellátva.
A család nagyobb tagja a HLC. A HLN-hez hasonlóan, ennek is csavarozott, ám tovább 
erősített alváza van. A megengedett legnagyobb össztömeg egyes modelleknél a 3.500 
kg-ot is elérheti. A rakodófelület hossza 2.60 m és 6.00 m közötti lehet, és négyféle 
szélességben (1.70 m, 1.86 m, 2.10 m és 2.44 m) érhető el.

First of all, we would like to respond to a question that is often put to us: What is a highrider, 
actually? A highrider is a trailer the loading space of which is not between the wheels, as is the 
case with lowriders, but above them. Hence a highrider's centre of mass is higher than a 
lowrider's, but it allows the user to profit from virtually the whole width of the trailer and to load 
it from four sides. wm meyer® offers you two versions of non-tipping highriders. The HLN is our 
basic model, available up to a maximum gross weight of 2500 kg, with an internal length between 
2.31 m and 4.10 m and three internal widths (1.41 m, 1.51 m and 1.70 m). The HLN has a bolted 
chassis, a galvanised V drawbar, one or two rubber-torsion axles with automatic reverse as well 
as anodised aluminium side panels (width: 25 mm, height: 330 mm) with integrated fastenings.
In comparison with the HLN, the HLC has a reinforced chassis, which is also bolted, though. Its 
maximum gross weight is 3500 kg, depending on the model you choose. Its internal length varies 
from 2.60 m to 6.00 m and there are four internal widths (1.70 m, 1.86 m, 2.10 m, 2.44 m).

Előnyök világa
A world of advantages

< L 4605 mm ≥ L 4605 mm

Rögzítőgyűrű 
Tie ring

Rögzítőgyűrű 
Tie ring



HLN – egytengelyes / 1 axle

HLN 1323/141 Galvanizált tengelyek, alváz és V-vonófej; oldalfalakba integrált rögzítők, választható 
kiegészítő: magasító 
HLN 1323/141 Galvanised axle, chassis and V drawbar, fastenings integrated into side panels, optional extra: ladder rack
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HLN 7525/151 Minden oldalfal nyitható 
HLN 7525/151 All side panels can be opened

HLN 7525/151 Választható kiegészítő: alvázvédő (Franciaországban 
alapfelszereltség)
HLN 7525/151 Optional extra: pare-cyclistes (for France: standard feature)

• Vonófej
• Ráfutófék (> 750 kg)
• Galvanizált alváz, tengely és V-
vonófej

• Tolatóautomatikával ellátott 
gumitorziós tengely

• Plató alatt elhelyezett hátsó 
lámpák
• Letámasztókerék
• Nagy sűrűségű furnérlemez plató
• Eloxált alumínium oldalfalak 
  (25 mm széles, 330 mm vastag)
• Oldalfalakba integrált rögzítők
• Minden oldalfal nyithatór
• 4 sarokoszlop
• 4 rögzítőgyűrű

• Ball coupling
• Overrun brake (> 750 kg)
• Galvanized chassis, axle and V 
drawbar

• Rubber torsion axle with auto-
matic reverse

• Rear lights below platform
• Jockey wheel
• High-density plywood platform
• Anodised aluminium side panels 
(width: 25 mm, height: 330 mm)

• Fastenings integrated into side 
panels

• All side panels can be opened
• 4 corner posts
• 4 tie rings

Normál magasépítésű utánfutók
Normal Standard highriders

A HLN a magasépítésű utánfutóink bázismodellje. Egy és kéttengelyes változatban egyaránt 
elérhető. A HLN csavarozott alvázzalq galvanizált V-vonófejjelq tolatóautomatikával 
ellátott gumitorziós tengellyel áll rendelkezésreq továbbá eloxált alumínium oldalfalakkal 
(25 mm széles, 330 mm magas) és a hozzá tartozó beépített rögzítőkkel van ellátva.

The HLN is our basic highrider model, which comes with one or two axles. The HLN has a bolted 
chassis, a galvanised V drawbar, a rubber-torsion axle system with automatic reverse as well as 
anodised aluminium side panels (width: 25 mm, height: 330 mm) with integrated fastenings.

• Hátsó támaszték (automata)
• Kivehető oldalfal-magasító (kb. 350 
mm)

• Ponyvatető és alumínium 
tartószerkezet (kb. 1400 mm ma-
gas a platótól)

• Ponyva és tartószerkezet-magasító, 
200 mm (1800 mm-ig magasítható)

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

• Prop stand (automatic)
• Additional removable side panels 
(approximately 350 mm)

• Canvas top and aluminium sup-
port (height: 1400 mm from plat-
form)

• Increase in canvas top and sup-
port height (per 200 mm, maxi-
mum height: 1800 mm)

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

Modellek
Models

� 1)

Össztömeg 
(kg)

Maximum 
gross 

weight (kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg)

Unladen 
weight (kg, 
approximately)

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

Abroncs 
(hüvelyk)

Tyres 
(inches)

Plató-
magasság 

(mm, 
közelítőleg) 
Distance 
ground -
platform 
(mm, 

approx.)

Hosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság 
Height

HLN 7523/141 750 200 2310 1410 330 8 610

HLN 1323/141 1300 280 2310 1410 330 10 610

HLN 1523/141 1500 290 2310 1410 330 10 610

HLN 7525/151 750 255 2510 1510 330 8 610

HLN 1320/151 1300 300 2010 1510 330 12 660

HLN 1325/151 1300 315 2510 1510 330 12 660

Alapfelszereltség / Standard features

Választható kiegészítők / Optional extras

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



HLN – 2 tengelyes / 2 axles
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Magasépítésű normál utánfutók
Standard highriders

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

• Rubber torsion axles with auto-
matic reverse

• Rear lights below platform
• Reinforced jockey wheel
• High-density plywood platform
• Anodised aluminium side panels 
(width: 25 mm, height: 330 mm)

• Fastenings integrated into side 
panels

• All side panels can be opened
• 4 corner posts
• 4 tie rings

• Vonófej
• Ráfutófék
• Galvanizált alváz, tengelyek és V 

vonófej
• Tolatóautomatikával ellátott 
gumitorziós tengelyek

• Plató alatt elhelyezett hátsó 
  lámpák
• Megerősített letámasztókerék
• Nagy sűrűségű furnérlemez plató
• Eloxált alumínium oldalfalak (25 
mm széles, 330 mm vastag)

• Oldalfalakba integrált rögzítők
• Minden oldalfal nyitható
• 4 sarokoszlop
• 4 rögzítőgyűrű

HLN 2031/170 2031/170 Nagy sűrűségű furnérlemez padló, eloxált alumínium oldalfalak (25 mm vastag, 330 mm magas), 
beépített rögzítőkkel 
HLN 2031/170 High-density plywood platform, anodised aluminium side panels (width: 25 mm, height: 330 mm), integrated fastenings

9

HLN 2026/151  Oldalfal magasítás 
HLN 2026/151 Additional side panels

Tandem utánfutóként a HLN 2000 kg, illetve 2500 kg megengedett legnagyobb 
össztömegű változatban érhető el. A belső hosszúság  2,60 m és 4,10 m-, a rakodófelü-
let szélessége pedig 1,51 m-es és 1,70 m között van.

As a tandem trailer the HLN is available in 2000 kg and 2500 kgmaximumgrossweight. The internal 
length varies between 2.60 m and 4.10 m, the internal width between 1.51 m et 1.70 m.

HLN 2541/170 Sarokoszlopok, pl. ponyvatető és tartószerkezet rögzítésére 
HLN 2541/170 Corner posts to support, e. g., a canvas top with support

• Hátsó támaszték (automata, lásd a 11. 
  oldalon)
• 2 alumínium felhajtórámpa (2,7 x 0,3 m, 
2500 kg, plató alatt tárolható, 3605 mm 
vagy hosszabb utánfutó esetén)

• Kivehető oldalfal-magasító (kb. 350 mm)
• Ponyvatető és alumínium tartószerkezet 
(1510 mm széles rakodófelület -> 1400 
mm; 1700 mm széles rakodófelület -> 
1800 mm magas a platótól mérve)

• Ponyva és tartószerkezet-magasító, 
200 mm (1510 mm-es szélesség 
esetén 1800 mm-ig, 1700 mm-es szé-
lesség esetén 2400 mm-ig 
magasítható)

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

• Prop stand (automatic, cf. p. 11)
• 2 aluminium ramps (2.7 x 0.3 m, 
2500 kg, stored below platform, 
for trailers 3605 mm long or 
longer)

• Additional removable side panels 
(approximately 350 mm)

• Canvas top and aluminium sup-
port (width 1510 mm -> height 
from platform: 1400 mm, width 
1700 mm -> height: 1800 mm)

• Increase in canvas top and sup-
port height (per 200 mm, width 
1510 mm -> max. 1800 mm, 
width 1700 mm -> maximum: 
2400 mm)

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

Modellek
Models

� (max.: 2500 kg) 1)

Össztömeg 
(kg)

Maximum 
gross weight 

(kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg)

Unladen 
weight (kg, 
approximately)

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

Abroncs 
(hüvelyk)

Tyres 
(inches)

Plató-
magasság 

(mm, 
közelítőleg, 

vö. 
abroncs)
Distance 
ground -
platform 
(mm, 

approx., 
cf. tyres)

Hosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság  
Height

HLN 2026/151 2000 400 2605 1510 330 10 / 13 610 / 710

HLN 2026/170 2000 425 2605 1700 330 10 / 13 610 / 710

HLN 2031/170 2000 435 3105 1700 330 10 / 13 610 / 710

HLN 2036/170 2000 495 3605 1700 330 10 / 13 610 / 710

HLN 2041/170 2000 530 4105 1700 330 10 / 13 610 / 710

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

Alapfelszereltség / Standard features

Választható kiegészítők / Optional extras



HLC – Egytengelyes / 1 axle

HLC 1326/170 Eloxált alumínium oldalfalak; a kis képen: behajtható hátsó letámasztótalp fogantyúval (bal oldalt), 
automatikus letámasztótalp (jobb oldalt)
HLC 1326/170 Anodised aluminium side panels ; small picture: prop stand to be folded away, with crank (left), automatic prop stand (right)
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Mind a 4 oldalfal nyitható
All 4 side panels can be opened

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

• Rubber torsion axle with auto-
matic reverse

• Rear lights below platform
• Reinforced jockey wheel
• High-density plywood platform
• Anodised aluminium side panels 
(width: 25 mm, height: 330 mm)

• Fastenings integrated into side 
panels

• All 4 side panels can be opened
• 4 corner posts for canvas top 
support

• 6 tie rings

• Vonófej
• Ráfutófék
• Galvanizált alváz, tengely és V 
vonófej

• Tolatóautomatikával ellátott 
gumitorziós tengely

• Plató alatt elhelyezett hátsó 
  lámpák
• Megerősített letámasztókerék
• Nagy sűrűségű furnérlemez plató
• Eloxált alumínium oldalfalak (25 
mm széles, 330 mm vastag)

• Oldalfalakba integrált rögzítők
• Mind a 4 oldalfal nyitható
• 4 sarokoszlop a ponyva 
tartószerkezetének 
rögzítéséhez

• 6 rögzítőgyűrű

HLC magasépítésű utánfutók
Classic highriders

Minden oldalfal eltávolítható
All side panels can be removed.

Az egytengelyes HLC-t három hosszúsági változatban kínáljuk: 2,60 m, 3,10 m és 3,60 m-es 
változatok választhatóak, 1,70 m-es szélességben. Egy ideális kompakt utánfutó, profiknak.

The single-axle HLC comes in three lengths: 2.60 m, 3.10 m and 3.60 m, with a fixed width of 1.70 
m (internal dimensions). An ideal compact trailer for professionals.

• Állítható magasságú vonófej
• Alacsony alváz
• Hátsó támaszték (automata, lásd a kis 
képen)

• Kivehető oldalfal-magasító (kb. 350 mm)
• Ponyvatető és alumínium 
tartószerkezet (1800 mm magas a 
platótól mérve)

• Ponyva és tartószerkezet-magasító, 200 
mm (2400 mm-ig magasítható)

• 2 alumínium felhajtórámpa (2,7 x 0,3 m, 
2500 kg, plató alatt tárolható, csak a 
3605 mm-es változathoz)

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

• Drawbar adjustable in height
• Low chassis
• Prop stand (autom. / to be fol-
ded away, with crank, cf. photo)

• Add. side panels (app. 350 mm)
• Canvas top, alu support (height: 
1800 mm ground - platform)

• Height increase for canvas top 
and support (per 200 mm, max.: 
2400 mm)

• 2 aluminium loading ramps (2.7 
x 0.3 m, 2500 kg, stored below 
platform, only for HLC 1.36/170)

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

Modellek
Models

� 1)

Össztömeg
(kg)

Maximum 
gross weight 

(kg)

Önsúly (kg,
közelítőleg)

Unladen 
weight (kg,
approximately)

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

Abroncs 
(hüvelyk, 10" és 

13" alacsony
alvázzal)

Tyres (inches,
10’’ and 13’’:

with low 
chassis)

Platómagasság
(mm, közelítőleg,

vö. abroncs)
Distance ground -

platform (mm,
approx., cf. tyres)

Hosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság 
Height

HLC 1326/170 1300 360 2605 1700 330 10 / 13 / 14 630 / 660 / 780

HLC 1331/170 1300 385 3105 1700 330 10 / 13 / 14 630 / 660 / 780

HLC 1336/170 1300 410 3605 1700 330 10 / 13 / 14 630 / 660 / 780

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

Választható kiegészítők / Optional extras

Alapfelszereltség / Standard features



HLC – 2 tengelyes / 2 axles

HLC 2741/186 Választható kiegészítők: ponyva és alumínium tartószerkezet (magasság: 1800 mm a platótól mérve, 
szín: kék ~ RAL 5010) 
HLC 2741/186 Optional extras: canvas top and aluminium support (height: 1800 mm platform - top, colour: blue ~ RAL 5010)

Fent: HLC 2746/186 Feláras felszereltség: Alumínium profil plató, lent: HLC 3560/244 Minden oldalfal lehajtható és 
eltávolítható, középső tartóoszlopok
Top: HLC 2746/186 With extra charge: aluminium platform; bottom: HLC 3560/244 All side panels can be opened and removed, centre posts
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HLC magasépítésű utánfutók
Classis highriders

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

vonófej
• Tolatóautomatikával ellátott 

gumitorziós tengelyek
• Plató alatt elhelyezett hátsó lámpák
• Megerősített letámasztókerék
• Nagy sűrűségű furnérlemez plató
• Eloxált alumínium oldalfalak (25 mm 
széles, 330 mm vastag)

• Oldalfalakba integrált rögzítők
• Mind a 4 oldalfal nyitható
• 4 sarokoszlop a ponyva 
tartószerkezetének rögzítéséhez, 6050 
mm-es változat esetén plusz két 
középső oszlop

• Rögzítőgyűrűk: 4105 mm-ig 6 db, 
4605 mm-től 8 db

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

• Rubber torsion axles with auto-
matic reverse

• Rear lights below platform
• Reinforced jockey wheel
• High-density plywood platform
• Anodised aluminium side panels 
(width: 25 mm, height: 330 mm)

• Fastenings integrated into side 
panels

• All 4 side panels can be opened
• 4 corner posts for canvas top 
support, length 6050 mm: 2 cen-
tre posts

• Tie rings: 6 (length: ≤ 4105 mm), 
8 (length: ≥ 4605 mm)

A HLC alváza megerősített, rakodófelületének hossza 2,60 m és 6,00 m között változhat, 
a rakodófelület szélessége 1,70 m, 1,86 m, 2,10 m és 2,44 m lehet.

The HLC has a reinforced chassis. Its internal length varies from 2.60m to 6.00m and there are four
internal widths (1.70 m, 1.86 m, 2.10 m, 2.44 m).

• Állítható magasságú vonófej
• Alacsony alváz
• Hátsó letámasztótalp (automata / 
lehajtható, lásd a 10. oldalon)

• Kivehető oldalfal-magasító (kb. 350 mm)
• Ponyvatető és alumínium 

tartószerkezet (1800 mm magas a 
platótól mérve)

• Ponyva és tartószerkezet-magasító, 
200 mm (2400 mm-ig magasítható)

• 2 alumínium felhajtórámpa (2,7 x 0,3 m, 
2500 kg, plató alatt tárolható, ≥ 3605 
mm)

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

• Drawbar adjustable in height
• Low chassis
• Prop stand (automatic / to be fol-
ded away, with crank, cf. pp. 10f.)

• Add. side panels (app. 350 mm)
• Canvas top, alu support (height: 
1800 mm ground - platform)

• Height increase for canvas top 
and support (per 200 mm, max.: 
2400 mm)

• 2 aluminium loading ramps (2.7 
x 0.3 m, 2500 kg, stored below 
platform, length: ≥ 3605 mm)

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

Modellek
Models

� ∆ � 1)

Össztömeg 
(kg)

Maximum 
gross weight 

(kg)

Önsúly (kg,
közelítőleg)

Unladen 
weight (kg,
approximately)

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

Abroncs (hüvelyk,
10" / 13"

alacsonyépítésű
alvázzal)

 Tyres (inches, 
10’’ / 13’’: with low 

chassis)

Platómagasság 
(mm, közelítőleg,

vö. abroncs)
Distance ground -

platform (mm,
approx., cf. tyres)Hosszúság

Length
Szélesség 

Width
Magasság

Height

HLC 2026/170 2000 435 2605 1700 330 10 / 13 / 14 630 / 660 / 780

HLC 2031/170 2000 445 3105 1700 330 10 / 13 / 14 630 / 660 / 780

HLC 2036/170 2000 505 3605 1700 330 10 / 13 / 14 630 / 660 / 780

HLC 2041/170 2000 540 4105 1700 330 10 / 13 / 14 630 / 660 / 780

HLC 2731/186 2700 480 3105 1860 330 10 / 13 / 14 630 / 660 / 780

HLC 2736/186 2700 530 3605 1860 330 10 / 13 / 14 630 / 660 / 780

HLC 2741/186 2700 565 4105 1860 330 10 / 13 / 14 630 / 660 / 780

HLC 2746/186 2700 590 4605 1860 330 13 / 14 660 / 780

HLC 2751/186 2700 625 5105 1860 330 13 / 14 660 / 780

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 (hüvelyk,
10" / 13"

alacsonyépítésű
alvázzal

 Tyres (inches, 
10’’ / 13’’: with low 

chassis

Platómagasság 
(mm, közelítőleg,

vö. abroncs)
Distance ground -

platform (mm,
approx., cf. tyres)Hosszúság 

Length
Szélesség 

Width
Magasság 

Height

HLC 2736/210 2700 560 3605 2100 330 10 / 13 / 14 630 / 660 / 780

HLC 2741/210 2700 595 4105 2100 330 10 / 13 / 14 630 / 660 / 780

HLC 2746/210 2700 630 4605 2100 330 13 / 14 660 / 780

HLC 2751/210 2700 660 5105 2100 330 13 / 14 660 / 780

HLC 2760/210 2700 795 6050 2100 330 13 / 14 660 / 780

HLC 2736/244 2700 590 3605 2440 330 14 780

HLC 2741/244 2700 650 4105 2440 330 14 780

HLC 2751/244 2700 750 5105 2440 330 14 780

HLC 3060/244 3000 855 6050 2440 330 14 780

Alapfelszereltség / Standard features

Választható kiegészítők / Optional extras

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



Előnyök világa
A world of advantages

Billenőplatós utánfutóink / Our tippers

14 15

A wm meyer® óriási választékot kínál Önnek a tartósan igénybe vett munkacélú 
utánfutók terén. Elöljáróban különbséget kell tennünk a hátrafelé bil-
lenő platójú utánfutók (melyeket a 16 – 21 oldalakon tekinthet meg) és a három 
irányba billenthető platójú utánfutók között, ez utóbbiak a 22 – 25. oldalakon találhatóak.
Választhat a csavarozott alvázú utánfutók közül (HLNK, HKCR, HKC), melyek alkatrészei 
egy esetleges baleset esetén könnyedén cserélhetőek, vagy, ha igényeinek jobban meg-
felel, választhatja hegesztett alvázú modelljeinket (HKDR, HKD) is. Az egyes modellek a 
fentieken túl eltérnek egymástól méreteikben, és teherbíró képességükben is. 
A HLNK modell egy igazán gazdaságos, kompakt billenőplatós 
utánfutó, amely a magánvásárlók számára is figyelemre méltó lehet.
Minden modellünk sokéves tapasztalat és tesztelés eredményeképpen született, és  – 
sok egyéb alkatrész mellett – masszív hegesztett híddal felszerelt, 330 mm magas 
eloxált alumínium oldalfalakkal és gumitorziós tengelyekkel ellátott utánfutó.

wm meyer® offers you a vast range of tipper trailers for continuous commercial use. First of all, 
we distinguish between rear tippers, the bridge of which can only be elevated in one way (pp. 
16-21), and three-side tippers, which allow tipping to the rear, the right and the left (pp. 22-25).
In addition, you can choose between trailers with a bolted chassis (HLNK, HKCR, HKC), the compon-
ents of which can easily be exchanged, after an accident, for instance, and trailers with a welded 
frame (HKDR, HKD), depending on your preferences. Furthermore, there are differences between the 
bolted and the welded models as far as dimensions and / or maximum gross weights are concerned.
With the HLNK we have developed a compact rear tipper which comes at an unbeatable price. If 
you are a private customer this trailer may be of  interest to you.
All our tippers are equipped with—among other things—a massive welded bridge, anodised 
aluminium side panels, 330 mm high, and rubber torsion axles. And what is most important: all 
our tippers are the results of years of experience and testing.

A 3 irányba billenthető plató  hídjának biztonságos felemelése: 

Az emelni kívánt oldalon a plató rögzítőcsavarjait távolítsuk el (elöl, jobb vagy 
baloldalt). Amennyiben a csavarokat nem távolítjuk el, úgy a vázszerkezet és az 
emelőhíd súlyosan károsodhat.

Az összes utánfutó kezelési útmutatójából

How to safely elevate the bridge of a three-side tipper
Remove the fastening bolts on the side of  the trailer where the bridge will be elevated 
(front, right, left). If  the fastening bolts are not removed and you try to elevate the bridge, 
chassis and bridge will be gravely damaged.

From the Manual of all trailes

HKC 2731/186
Hegesztett híd, 
csavarozott alváz 
HKC 2731/186 
Welded bridge, 
bolted chassis

HKD 3031/186
Hegesztett híd és 
alváz 
HKD 3031/186 
Welded bridge and 
chassis
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HLN alapra épített csavarozott hátrabillenő platós utánfutó
Bolted rear tippers on HLN basis

HLNK 1523/141 Fém platófelület, 10”-os 
kerekek
HLNK 1523/141 Metal sheet platform, 10’’ wheels

Modellek 
Models

Össztömeg 
(kg)

Maximum 
gross weight 

(kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg)

Unladen 
weight (kg, 

approximately)

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

(hüvelyk)
Tyres 

(inches)

Platómagasság 
(mm, 

közelítőleg) 
Distance 
ground - 

platform (mm, 
approximately)

Hosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság  
Height

HLNK 1323/141 1300 380 2310 1410 330 10 670

HLNK 1523/141 1500 390 2310 1410 330 10 670

• Vonófej
• Ráfutófék
• Galvanizált alváz, tengely és 
V-vonófej

• Tolatóautomatikával ellátott 
gumitorziós tengely

• Plató alatt elhelyezett hátsó 
  lámpák
• Csavarozott alváz
• Megerősített letámasztókerék
• Fém platófelület
• Eloxált alumínium oldalfalak (25 
mm széles, 330 mm vastag)

• 3 nyitható oldalfal
• Elülső fal nem nyitható
• Hátsó fal nyitható (nem fogatható)
• 4 sarokoszlop
• Hidraulikus manuális pumpa

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

• Rubber torsion axle with auto-
matic reverse

• Rear lights below platform
• Bolted chassis
• Reinforced jockey wheel
• Metal platform
• Anodised aluminium side panels 
(width: 25 mm, height: 330 mm)

• 3 side panels can be opened
• Front panel cannot be opened
• Rear panel which can be folded 
down (does not swivel)

• 4 corner posts
• Manual hydraulic pump

• Letámasztótalp (automata, lásd a 11. 
  oldalon)
• Elektromos pumpa kézi pumpával 
és akkumulátorral

• Kivehető oldalfal-magasító (kb. 350 
mm)

• Oldalrácsok (kb. 600 mm magas)
• Ponyvatető és alumínium 
tartószerkezet (1400 mm magas a 
platótól mérve)

• Ponyva és tartószerkezet-magasító, 
200 mm (1800 mm-ig magasítható)

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

• Prop stand (automatic, cf. p. 11)
• Electric pump with manual pump 
and battery

• Additional removable side panels 
(approximately 350 mm)

• Mesh extension sides (height: 
600 mm approx.)

• Canvas top and aluminium sup-
port (height: 1400 mm from plat-
form)

• Increase in canvas top and sup-
port height (per 200 mm, maxi-
mum height: 1800 mm)

• Smooth-ride kit (shock absor-
bers, supports and tyres fitted) HLNK 1323/141 Tartozék: rácsos oldalfal magasító (magasság: kb. 600 

mm)
HLNK 1323/141 Optional extra: mesh extension sides (height: approx. 600 mm)

HLNK 1523/141 Csavarozott alváz, masszív hegesztett híd, strapabíró fém platófelület, 10”-os kerekek, Tartozék: lehajtható 
elülső fal
HLNK 1523/141 Bolted chassis, solid welded platform with metal sheet on top, 10’’ wheels, extra: front panel which can be opened
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A HLNK egy kompakt és erős belépőmodell, amely képes kiszolgálni a 
magánfelhasználók és az utánfutót munkaeszközként használók igényeit egyaránt. 
Rakodófelület hossza: 2,31 m, szélessége: 1,41 m.

The HLNK is a compact, solid trailer, which we developed for both private and corporate customers. 
Internal length: 2.31 m. Internal width: 1.41 m.

Alapfelszereltség / Standard features

HLNK

Választható kiegészítők / Optional extras



HKCRCsavarozott hátrabillenő platós utánfutók
Bolted rear tippers

Modellek 
Models

� ∆ � 1)

Össztömeg 
(kg)

Maximum 
gross weight 

(kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg)

Unladen 
weight (kg, 

approximately)

Hasznos méretek 8mm, közelítőleg)
Internal measures (mm., approx.)

Abroncs 
(hüvelyk)

Tyres 
(inches)

Plató-
magasság 

(mm, 
közelítőleg, 

v.ö. 
abroncs)
Distance 
ground -
platform 

(mm, 
approx., 
cf. tyres)

Tengely(ek)
Axle(s)

Hosszúság 
Length

Szélesség
Width

Magasság  
Height

HKCR 1327/155 1300 450 2690 1550 330 14 800 1

HKCR 2027/155 2000 625 2690 1550 330 13 / 14 740 / 800 2

HKCR 2727/155 2700 630 2690 1550 330 13 / 14 740 / 800 2
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Alapfelszereltség / Standard features

A HKCR utánfutó fém platóval és strapabíró csavarozott alvázzal épül. Optimális stabil-
itását masszív, galvanizált hídja biztosítja.

The HKCR has a metal platform and a solid bolted chassis. A massive galvanised bridge contributes 
to the optimum stability the trailer is known for.

Választható kiegészítők / Optional extras
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HKCR 3027/155 Választható kiegészítő: alvázvédő (Franciaországban 
alapfelszereltség) 
HKCR 3027/155 Optional extra: pare-cyclistes (for France: standard feature)

HKCR 1327/155 Megerősített letámasztókerék 
HKCR 1327/155 Reinforced jockey wheel

HKCR 2727/155 Csavarozott alváz, masszív hegesztett híd, fém platófelület, 14”-os kerekek HKCR 
HKCR 2727/155 Bolted chassis, solid welded platform with metal sheet on top, 14’’ tyres

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

• Rubber torsion axle(s) with auto-
matic reverse

• Rear lights below platform
• Bolted chassis
• Reinforced jockey wheel
• Metal platform
• Anodised aluminium side panels 
(width: 25 mm, height: 330 mm)

• All side panels can be opened
• Swiveling rear panel
• 4 corner posts
• Manual hydraulic pump

• Vonófej
• Ráfutófék
• Galvanizált alváz, tengely(ek) és V-
vonófej

• Tolatóautomatikával ellátott gumitorz-
iós tengely(ek)

• Plató alatt elhelyezett hátsó lámpák
• Csavarozott alváz
• Megerősített letámasztókerék
• Fém platófelület
• Eloxált alumínium oldalfalak (25 mm 
széles, 330 mm vastag))

• 4 nyitható oldalfal
• Hátsó fal nyitható és fogatható
• 4 sarokoszlop
• Hidraulikus manuális pumpa

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

• Letámasztótalp (automata, lehajtható, 
lásd a 10. oldalon)

• 2 alumínium felhajtórámpa (2,0 m x 0,3 
m, 2500 kg, plató alatt tárolható)

• Elektromos pumpa kézi pumpával és
  akkumulátorral
• Kivehető oldalfal-magasító (kb. 350 mm)
• Oldalrácsok (kb. 600 mm magas)
• Ponyvatető és alumínium 

tartószerkezet (1800 mm magas a 
platótól mérve)

• Ponyva és tartószerkezet-magasító, 200 
mm (2400 mm-ig magasítható)

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

• Prop stand (automatic / to be fol-
ded away, with crank, cf. pp. 10f.)

• 2 aluminium ramps (2.0 x 0.30 m, 
2500 kg, stored below platform)

• Electric and manual pump, battery
• Additional removable side panels 
(approx. 350 mm)

• Mesh extension (h. : 600 mm approx.)
• Canvas top, alu support (height: 
1800 mm ground - platform)

• Added height for canvas top, 
support (per 200 mm, maximum: 
2400 mm)

• Smooth-ride kit (shock absor-
bers, supports and tyres fitted)
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Hegesztett hátrabillenő platós utánfutók
Welded rear tippers

Modellek 
Models

Össztömeg 
(kg)

Maximum
gross weight 

(kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg) 

Unladen 
weight (kg, 

approximately)

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

Abroncs 
(hüvelyk)

Tyres 
(inches)

Plató-
magasság 

(mm, 
közelítőleg)

Distance 
ground -
platform 

(mm, 
approx.)

Rámpák
Ramps

A: 2,5 x 0,3 
m 

B: 2,7 x 0,3 
m

Hosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság  
Height

HKDR 3027/170 3000 710 2690 1700 330 13 690 A

HKDR 3031/186 3000 810 3190 1860 330 13 690 B

A HKDR egy hegesztett alvázra szerelt hátrafelé billenő platójú utánfutó. Megengedett legnagyobb 
össztömege 3000 kg, rakodófelületének hossza 2,69 m vagy 3,19 mq szélessége pedig 1,70 m vagy 
1,86 m lehet.

The HKDR is a rear tipper with a welded chassis. Maximum gross weight 3000 kg, internal length
2.69 m or 3.19 m and internal width 1.70 m or 1.86 m.

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

vonófej
• Tolatóautomatikával ellátott 

gumitorziós tengelyek
• Plató alatt elhelyezett hátsó lámpák
• Hegesztett V-alváz
• 2 tartó a felhajtórámpáknak, 

fedéllel
• Megerősített letámasztókerék 
  középen
• Fém platófelület
• Eloxált alumínium oldalfalak (25 mm 

széles, 330 mm vastag)
• 3 nyitható oldalfal
• Hátsó fal fogatható
• Előfal nem nyitható
• 4 sarokoszlop
• Hidraulikus manuális pumpa

Választható kiegészítők / Optional extras

Alapfelszereltség / Standard features

• Letámasztótalp (automata, lehajtható, 
lásd a 10. oldalon)

• 2 alumínium felhajtórámpa, 2,5/2,7 m x 0,3 
  m, 2500 kg, plató alatt tárolható
• Elektromos pumpa kézi pumpával és 
  akkumulátorral
• Kivehető oldalfal-magasító (kb. 350 mm)
• Oldalrácsok (kb. 600 mm magas)
• Ponyvatető és alumínium 

tartószerkezet (1800 mm magas a 
platótól mérve)

• Ponyva és tartószerkezet-magasító, 200 
mm (2400 mm-ig magasítható)

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

• Prop stand (automatic / to be folded 
away, with crank, cf. pp. 10f.)

• 2 aluminium ramps (2.5 / 2.7 x 0.30 
m, 2500 kg, stored below platform)

• Electric and manual pump, battery
• Additional removable side panels 
(approx. 350 mm)

• Mesh extension (h. : 600 mm 
  approx.)
• Canvas top, alu support (height: 
1800 mm ground - platform)

• Added height for canvas top, support 
(per 200 mm, max.: 2400 mm)

• Smooth-ride kit (shock absorbers, 
supports and tyres fitted)
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HKDR

HKDR 3031/186 Megerősített támasztókerék a vonófej közepén elhelyezve, masszív hidraulikus dugattyú, forgatható hátfal, 
megerősített sarokoszlopok hátul, választható kiegészítők: 2 felhajtórámpa-tartó takarófedéllel, rácsos oldalfal-magasítók 
(magasság: kb 600 mm), a kis képen: HKDR3027/170
HKDR 3031/186 Reinforced jockey wheel in the middle of the drawbar, massive hydraulic piston, swiveling rear panel, reinforced rear 
corner posts, optional extras: 2 supports for loading ramps with hatch, mesh extension sides (height: approximately 600 mm); small 
picture: HKDR 3027/170

• Ball coupling
• Overrun brake
• Galvanised chassis, axles and V 
drawbar
• Rubber torsion axles with automatic 
reverse
• Rear lights below platform
• Welded V chassis
• 2 supports for loading ramps with 
hatch
• Reinforced jockey wheel in the middle 
of the drawbar
• Metal platform
• Anodised aluminium side panels (width: 
25 mm, height: 330 mm)
• 3 side panels which can be opened
• Swiveling rear panel
• Front panel cannot be opened
• 4 corner posts
• Manual hydraulic pump
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HKCCsavarozott, három irányba billenő platós utánfutók
Bolted three-side tippers

Modellek 
Models

∆ � 1)

Össztömeg 
(kg)

Maximum 
gross 

weight (kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg)

Unladen 
weight (kg, 
approximately)

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

Abroncs 
(hüvelyk)

Tyres 
(inches)

Plató-
magasság 

(mm, 
közelítőleg, 

v.ö. 
abroncs)
Distance 
ground -
platform 

(mm, 
approx., 
cf. tyres)

Rámpák
Ramps

A: 2,0 x 0,3 
m 

B: 2,5 x 0,3 
m

Hosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság  
Height

HKC 2726/170 2700 670 2690 1700 330 13 / 14 740 / 800 A

HKC 2731/186 2700 750 3190 1860 330 13 / 14 740 / 800 B

HKC 3036/186 3000 780 3605 1860 330 13 / 14 740 / 800 B
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HKC 2726/170 Fém padlófelület, 14”-os kerekek, 4 rögzítőgyűrű, minden oldalfal nyitható, a kis képen: oldalfal magasítás 
HKC 2726/170 Metal platform, 14’’ tyres, 4 tie rings, all side panels can be opened; small picture: additional side panels

HKC 3536/186 Választható kiegészítő: rácsos 
oldalfal magasítás 
HKC 3536/186 Optional extra: mesh extension sides

HKC 2726/170 Választható kiegészítők: alumínium felhajtórámpák 
(plató alatt tárolható)
HKC 2726/170 Optional extras: aluminium ramps (stored below platform)

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

• Rubber torsion axles with auto-
matic reverse

• Rear lights below platform
• Bolted chassis
• 2 supports for loading ramps 
with hatch

• Reinforced jockey wheel
• Metal platform
• Anodised aluminium side panels 
(width: 25 mm, height: 330 mm)

• All side panels can be opened
• Swiveling rear panel
• 4 corner posts
• Manual hydraulic pump

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

• Tolatóautomatikával ellátott 
gumitorziós tengelyek

• Plató alatt elhelyezett hátsó lámpák
• Csavarozott alváz
• 2 tartó a felhajtórámpáknak, 

fedéllel
• Megerősített letámasztókerék
• Fém platófelület
• Eloxált alumínium oldalfalak (25 

mm széles, 330 mm vastag)
• 4 nyitható oldalfal
• Hátsó fal fogatható
• 4 sarokoszlop
• Hidraulikus manuális pumpa

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

A HKC egy teljes egészében galvanizált, csavarozott alvázzal készült. Hídja hegesztett. 
Ezen robusztus utánfutó rakodófelülete akár 3,60 m-es hosszúságú is lehet.

The HKC is equipped with a completely bolted and galvanised chassis. Its bridge is welded. The 
maximum internal length of  this solid trailer is 3.60 m.

Alapfelszereltség / Standard features

Választható kiegészítők / Optional extras
• Letámasztótalp (automata, lehajtható, 

lásd a 10. oldalon)
• 2 alumínium felhajtórámpa, 2,0/2,5 m x 
  0,3 m, 2500 kg, plató alatt tárolható
• Elektromos pumpa kézi pumpával és 

akkumulátorral
• Kivehető oldalfal-magasító (kb. 350 mm)
• Oldalrácsok (kb. 600 mm magas)
• Ponyvatető és alumínium 

tartószerkezet (1800 mm magas a 
platótól mérve)

• Ponyva és tartószerkezet-magasító, 200 
mm (2400 mm-ig magasítható)

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

• Prop stand (automatic / to be fol-
ded away, with crank, cf. pp. 10f.)

• 2 aluminium ramps (2.0 / 2.5 x 0.30 
m, 2500 kg, stored below platform)

• Electric and manual pump, battery
• Additional removable side panels 
(approx. 350 mm)

• Mesh extension (h. : 600 mm approx.)
• Canvas top, alu support (height: 
1800 mm ground - platform)

• Added height for canvas top, 
support (per 200 mm, max.: 2400 
mm)

• Smooth-ride kit (shock ab-
sorbers, supports and tyres 
fitted)
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Hegesztett, három irányba billenő platós utánfutók
Welded three-side tippers

HKD

HKD 3031/186 Megerősített támasztókerék középen elhelyezve, masszív hidraulikus dugattyú, forgatható hátfal, 
megerősített hátsó sarokoszlopok, felhajtórámpa-tartók fedéllel
HKD 3031/186 Reinforced jockey wheel in the middle of the drawbar, massive hydraulic piston, swiveling rear panel, reinforced rear corner 
posts, 2 supports for loading ramps with hatch

Modellek 
Models

Össztömeg 
(kg)

Maximum 
gross weight 

(kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg)

Unladen 
weight (kg, 

approximately)

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

Abroncs 
(hüvelyk)

Tyres 
(inches)

Plató-
magasság 

(mm, 
közelítőleg)

Distance 
ground -
platform 

(mm, 
approximately)

Rámpák
Ramps

A: 2,5 x 0,3 
m 

B: 2,7 x 0,3 
m

Hosszúság
Length

Szélesség 
Width

Magasság  
Height

HKD 3027/170 3000 710 2690 1700 330 13 690 A

HKD 3031/186 3000 800 3190 1860 330 13 690 B

A HKD egy három irányba billenthető platóval szerelt utánfutó, hegesztett alvázra építve. 
Megengedett legnagyobb össztömege 3000 kg, rakodófelületének hossza 2,69 m avagy 3,19 m, 
szélessége pedig 1,70 vagy 1,86 m lehet.

The HKD is a three-side tipper with a welded chassis. Maximum gross weight 3000 kg, internal 
length 2.69 m or 3.19 m and internal width 1.70 m or 1.86 m.

Választható kiegészítők / Optional extras

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

vonófej
• Tolatóautomatikával ellátott gumitorziós 

tengelyek
• Plató alatt elhelyezett hátsó lámpák
• Hegesztett V-alváz
• 2 tartó a felhajtórámpáknak, fedéllel
• Megerősített letámasztókerék a vonófej 
közepén elhelyezve
• Fém platófelület
• Eloxált alumínium oldalfalak (25 mm 

széles, 330 mm vastag)
• 3 nyitható oldalfal
• Hátsó fal fogatható
• Elülső fal nem nyitható
• 4 sarokoszlop
• Hidraulikus manuális pumpa

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

• Rubber torsion axles with auto-
matic reverse

• Rear lights below platform
• Welded V chassis
• 2 supports for loading ramps 
with hatch

• Reinforced jockey wheel in the 
middle of the drawbar

• Metal platform
• Anodised aluminium side panels 
(width: 25 mm, height: 330 mm)

• 3 side panels which can be opened
• Swiveling rear panel
• Front panel cannot be opened
• 4 corner posts
• Manual hydraulic pump

• Letámasztótalp (automata, lehajtható, 
lásd a 10. oldalon)

• 2 alumínium felhajtórámpa, 2,5/2,7 m x 
0,3 m, 2500 kg, plató alatt tárolható
• Elektromos pumpa kézi pumpával
  és akkumulátorral
• Kivehető oldalfal-magasító (kb. 350 mm)
• Oldalrácsok (kb. 600 mm magas)
• Ponyvatető és alumínium 

tartószerkezet (1800 mm magas a 
platótól mérve)

• Ponyva és tartószerkezet-magasító, 200 
mm (2400 mm-ig magasítható)

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

• Prop stand (automatic / to be fol-
ded away, with crank, cf. pp. 10f.)

• 2 aluminium ramps (2.5 / 2.7 x 0.30 
m, 2500 kg, stored below platform)

• Electric and manual pump, battery
• Additional removable side panels 
(approx. 350 mm)

• Mesh extension (h. : 600 mm approx.)
• Canvas top, alu support (height: 
1800 mm ground - platform)

• Added height for canvas top, support 
(per 200 mm, max.: 2400 mm)

• Smooth-ride kit (shock ab-
sorbers, supports and tyres 
fitted)



Vontatható trélerek 
Drawbar trailers

DSH

DSH 3580/244 Középső tartóoszlopokkal (hosszúság: ≥ 5m), kis képen: DSH 3556/244 Nagy sűrűségű furnérlemez 
padló, oldalfalak nélkül 
DSH 3580/244 With centre posts (length: ≥ 5 m); small picture: DSH 3556/244 High-density plywood platform, without side panels

DSH 3560/210 Alumínium padlólappal autószállításhoz
DSH 3560/210 With aluminium platform for transporting cars

A DSH utánfutó kormányozható első tengellyel rendelkezik, emellett rengeteg helyet 
kínál Önnek – akár 8 méteres hosszúságú, és 2,44 méteres szélességű rakodófelületet. A 
DSH magasépítményű utánfutó elérhető oldalfalakkal vagy azok nélkül, de akár dobozos 
felépítménnyel is, minek segítségével használható mobil bemutatóteremként, irodaként is.

The DSH has a steerable front axle and offers you lots of space—up to 8 m in length and 2.44 m 
in width (internal measures). The DSH is available as a highrider with or without side panels, but 
also as a box van, which can be used as a mobile show room or an office, for instance.

Alapfelszereltség / Standard features
• Oldalfalakkal vagy azok nélkül
• Galvanizált alváz, tengelyek és vonófej
• 2/3 tengely
• Plató alatt elhelyezett hátsó lámpák
• Igen stabil alváz, 3500 kg-os 

össztömeghez tervezve
• Rugós vonófej
• Nagy sűrűségű furnérlemez padló (18 
  mm)
• Eloxált alumínium oldalfalak (25 mm 

széles, 330 mm vastag)
• 5105 mm-es hosszúságtól középső tartó 
rudakkal
• Rögzítő gyűrűk: 8 db (hosszúság: 
≤6050 mm, 10 db (hosszúság: ≥7000 
mm)

• Without / with side panels
• Galvanised chassis, axles and 
drawbar

• 2/3 axles
• Rear lights below platform
• Very stable chassis, developed 
for max. gross weight of 3500 kg

• Spring-assisted drawbar
• High-density plywood platform 
(18 mm)

• Aluminium side panels (width: 25 
mm, height: 330 mm)

• Trailers of lengths ≥ 5105 mm 
with centre posts

• Tie rings: 8 (length: ≤ 6050 mm), 
10 (≥ 7000 mm)

Modellek 
Models

� 1)

Össztömeg 
(kg) 

Gross 
weight (kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg)

Unladen 
weight (kg, 

approximately)

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

(hüvelyk)
Tyres 

(inches)

Plató-
magasság 

(mm, 
közelítőleg) 

ground -
platform 

(mm, appr.)

Tengelyek 
Axles

Hosszúság
Length

Szélesség 
Width

Magasság  
Height

DSH 3046/210 3000 840 4605 2100 330 13 730 2

DSH 3046/244 3000 890 4605 2440 330 13 730 2

DSH 3551/210 3500 940 5105 2100 330 13 730 3

DSH 3551/244 3500 980 5105 2440 330 13 730 3

DSH 3556/210 3500 980 5605 2100 330 13 730 3

DSH 3556/244 3500 1080 5605 2440 330 13 730 3

DSH 3560/210 3500 1070 6050 2100 330 13 730 3

DSH 3560/244 3500 1160 6050 2440 330 13 730 3

DSH 3570/244 3500 1230 7000 2440 330 13 730 3

DSH 3580/244 3500 1290 8000 2440 330 13 730 3

1) Jelmagyarázat : v.ö. 28. old. / Explanation of symbols : cf. p. 28 2726

• Pótkerék (225/55B12, 
195/50R13C)

• 2 alumínium felhajtórámpa tartókkal, 
2,70 m x 0,3 m, 2500 kg, plató alatt 
tárolható

• Rögzítő gyűrűk
• Ponyvatető és alumínium 

tartószerkezet (2000 mm magas a 
platótól mérve, nincs rögzítve)

• Ponyva és tartószerkezet-magasító, 
200 mm (2400 mm-ig magasítható)

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

• Spare wheel (225/55B12, 
195/50R13C)

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

• Tie rings
• Canvas top and aluminium sup-
port (height from platform: 2000 
mm, not fitted)

• Increase in height of canvas top 
and support (per 200 mm, up to 
2400 mm)

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

Választható kiegészítők / Optional extras

DSH 3580/244 Kiegészítők: ponyva és 
alumínium tartószerkezet
DSH 3580/244 Extras: canvas top, alu support



Forgalmazó / Dealer
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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 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

®
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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

Az össztömeg növelése (megersőített tengely(ek), avláz és fékek):
Increase in maximum gross weight (up-graded axle(s), tyres, chassis, and brakes):

� 2000 kg / 2500 kg / 2700 kg � 3000 kg  ∆
� 1300 kg � 1600 kg  � � 2000 kg / 2500 kg / 2700 kg / 3000 kg 
� 2000 kg � 2500 kg / 2700 kg  �        � 3500 kg  �

� 1300 kg � 1500 kg  � 


