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VKE Top, VK Profi - Összehasonlítás / Comparison

1.Másfajta alváz / Different chassis

2. Nagyobb méretek a VK sorozatban / Larger dimensions in VK series
2 szélességben / 2 widths: 2060 / 2160 mm

Szélesség / width: 2200 mm
Hosszúság / length: 2500 - 4000 mm Hosszúság / length: 3500-5000 mm
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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 tech-
nológiai 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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Teljesen hegesztett, sok merevítés (Pl: VK 1335/220)
Completely welded, lots of reinforcements (example: VK 1335/220)

Csavarozott (Pl.: VKE 1337/206)
Bolted (example: VKE 1337/206)

Pl. Snack /E. g. Snack:
1 db dupla gázsütő (kb 2 x kb. 8 l)
1 double gas fryer (2 x approx. 8 l)

Pl. Snack / E. g. Snack:
Szimpla gázsütő(kb. 8 l)
Simple gas fryer (approx. 8 l)

3. Túlméretes utánfutók VK alvázon vannak / Oversize trailers always on VK basis 

4. VK utánfutók belső felszereltsége nagyobb / VK trailers with more equipment inside 

VKE Top VK Profi2



Modellek
Models

Ösztömeg 
(kg)

Max. gross 
weight (kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg, 
1/2 kiadó) 

Unlad. weight
(kg, approx., 
1/2 hatches)

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

Abroncs
Tyres

Árukiedó(k) 
Vending 
hatch(es)

Hosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság 
Height

VKE 7525/206 750 470 / 490 2500 2060 2300 13 / 14 1 / 2

VKE 1025/206 1050 490 / 510 2500 2060 2300 13 / 14 1 / 2

VKE 1030/206 1050 580 / 600 3000 2060 2300 13 / 14 1 / 2

VKE 1330/206 1300 580 / 600 3000 2060 2300 13 / 14 1 / 2

VKE 1337/206 1300 670 / 690 3700 2060 2300 13 / 14 1 / 2

VKE 1340/216 1300 720 / 740 4000 2160 2300 13 / 14 1 / 2

VKE 1540/216 1500 740 / 760 4000 2160 2300 13 / 14 1 / 2

VKE 2040/216 2000 830 / 850 4000 2160 2300 13 / 14 1 / 2

Galvanizált tengely és V vonófej, tolatóautomatikával ellátott gumitorziós tengely, wm 
meyer alváz, letámasztókerék, lámpák (12 V), eloxált alumínium profilok, szendvics-
szerkezetű poliészter panelek (25 mm), teljesen szigetelt, fehér (~ RAL 9016), nagy 
sűrűségű furnérlemez padló, 1db ajtó (első, zárható), 1db rugós árukiadó jobboldalt 
(lehetséges egy második kiadó hátul) 2db külső kilincs, 4db emelős letámasztótalp, 
alumínium fellépő a V vonófejen az ajtó előtt

Galvanized axle and V drawbar, rubber torsion axle with automatic reverse, wm meyer chassis, 
jockey wheel, lights (12 V), anodised aluminium profiles, panels made of sandwich polyester 
(25 mm), fully insulated, white (~ RAL 9016), high-density plywood platform, 1 door (front, can be 
locked), 1 spring-assisted vending hatch on right-hand side (2nd hatch possible in the rear), 2 
exterior handles, 4 prop stands with crank, aluminium footstep on V drawbar in front of door

VKE Top - Üres / Empty

VKE 1337/206 Top 4 emelős letámasztótalp, 1 árukiadó, 1 ajtó
VKE 1337/206 Top 4 prop stands with crank, 1 vending hatch, 1 door
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Furnérlemez padló, 2 kerékdob
Plywood platform, 2 wheelhouses

Rugóstag  
Strut

VKE 1337/206 Top Minden méret mm-ben van
VKE 1337/206 Top All measurements in millimetres

Ajtó 
Door

Árukiadó
Vending hatchMagasság: 300 

Height: 300

Kerékdob 
Wheelhouse



Modellek
Models

Össztömeg 
(kg)

Max. gross 
weight (kg)

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

Abroncs 
Tyres

Árukiadó(k)
Vending hatch(es)

Hosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság  
Height

VKE 1025/206 1050 2500 2060 2300 13 / 14 1 / 2

VKE 1030/206 1050 3000 2060 2300 13 / 14 1 / 2

VKE 1330/206 1300 3000 2060 2300 13 / 14 1 / 2

VKE 1337/206 1300 3700 2060 2300 13 / 14 1 / 2

VKE 1340/216 1300 4000 2160 2300 13 / 14 1 / 2

VKE 1540/216 1500 4000 2160 2300 13 / 14 1 / 2

VKE 2040/216 2000 4000 2160 2300 13 / 14 1 / 2

VKE Top - Általános célú / General purpose
Galvanizált tengely és V vonófej, tolatóautomatikával ellátott gumitorziós tengely, wm 
meyer alváz, letámasztókerék, lámpák (12 V), eloxált alumínium profilok, szendvic-
sszerkezetű poliészter panelek (25 mm), teljesen szigetelt, fehér (~ RAL 9016), nagy 
sűrűségű furnérlemez padló, 1db ajtó (első, zárható), 1db rugós árukiadó jobboldalt 
(lehetséges egy második kiadó hátul) 2db külső kilincs, 4db emelős letámasztótalp, 
alumínium fellépő a V vonófejen az ajtó előtt, melamin borítású pult és alatta polc, 
árukiadó felett többrekeszes polc, plusz egy pult a főpult előtt (összecsukható)

Galvanized axle and V drawbar, rubber torsion axle with automatic reverse, wm meyer chassis, 
jockey wheel, lights (12 V), anodised aluminium profiles, panels made of sandwich polyester (25 
mm), fully insulated, white (~ RAL 9016), high-density plywood platform, PVC carpet, 1 door (front, 
can be locked), 1 spring-assisted vending hatch on right-hand side (2nd hatch possible in the rear), 
2 exterior handles, 4 prop stands with crank, aluminium footstep on V drawbar in front of door, 
melamine-covered counter with shelf below, shelf with several compartments above vending hatch, 
additional counter in front of main counter (can be folded away)

VKE 1330/206 Top
VKE 1330/206 Top

Pult és 
alatta polc 
Counter with 
shelf below

Plusz egy pult a főpult előtt (összecsukható)
Additional counter in front of main counter (can be folded 
away)

Pult alatti polc 
(magasság: 200 mm)
Shelf below counter 
(height: 200 mm)
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Kerékdob 
Wheelhouse

Plusz egy pult / Additional counter

Pult és alatta polc
Counter with shelf below

Ajtó, 800 x 
600 mm 
Door, 1800 x 
600 mm

VKE 1337/206 Top Minden méret mm-ben van
VKE 1337/206 Top All measurements in millimetres

Ajtó 
Door

Többrekeszes 
polc
Shelf with several 
compartments



VKE Top - Snack-es / Snack

VKE 1330/206 Top 2 gázgrill, 1 gázsütő szegelszívóval, 1 dupla mosogató, 1 hűtő (kb. 130 l)
VKE 1330/206 Top 2 gas grills, 1 gas fryer with vent, 1 double sink, 1 refrigerator (approx. 130 l)

Galvanizált tengely és V vonófej, tolatóautomatikával ellátott gumitorziós tengely, wm meyer 
alváz, letámasztókerék, lámpák (12 V), eloxált alumínium profilok, szendvicsszerkezetű 
poliészter panelek (25 mm), teljesen szigetelt, fehér (~ RAL 9016), nagy sűrűségű 
furnérlemez padló, PVC szőnyeg, 1db ajtó (első, zárható), 1db rugós árukiadó jobboldalt 
(lehetséges egy második kiadó hátul) 2db külső kilincs, 4db emelős letámasztótalp, 
alumínium fellépő a V vonófejen az ajtó előtt, melamin borítású pult és alatta polc, árukiadó 
felett többrekeszes polc, plusz egy pult a főpult előtt (összecsukható), főpult alatt fiók a 
pénztárgépnek (zárható), 2db grill: 1db egyégős, sütőrostéllyal és serpenyővel (~ 350 x 
500 x 250 mm), valamint 1db háromégős, sütőrostéllyal és serpenyővel (~650 x 500 x 
250 mm), védőüveg (magasság: kb. 300 mm) a főpult előtt, tároló 2 gázpalacknak (11kg/db)  
gázcsővel és hivatalos német tanúsítvánnyal, 1 sütő (~ 8 l) a hátsó munkaterületbe építve 
szagelszívóval, 1 db hűtő (230 V, ~ 130 l), 1 dupla mosogató az alsó szekrénybe beépítve (2 
szárnyú), friss / használtvíz csövek és tartályok, szappan- és papírtörlő tartó, 5 l-es bojler 
dupla aljzattal, 1db felső szekrény (2 szárny, 2 polc, ~ 900 x 850 mm), standard elektromos 
beszerelés (230 V), külső aljzat  a külső tápegységeknek (a CEE normáknak meg-felelően), 
FI védelem, biztosíték (16 A), hosszú belső neonlámpa a főpult felett, 3db dupla aljzat

Galvanized axle and V drawbar, rubber torsion axle with autom. reverse, wm meyer chassis, jockey 
wheel, lights (12 V), anod. alum. profiles, panels made of sandwich polyester (25 mm), fully insu-
lated, white (~ RAL 9016), high-density plywood platform, PVC carpet, 1 door (front, can be 
locked), 1 spring-assist. vending hatch on right-hand side (2nd possible in the rear), 2 ext. handles, 
4 prop stands with crank, alum. footstep on V drawbar in front of door, melamine-cov. main counter 
with shelf below, shelf with several compartments above vending hatch, add. counter in front of 
main counter (can be folded away), drawer below main counter for small cash register (can 
be locked), 2 grills: 1 grill with 1 flame with gridiron and frying pan (~ 350 x 500 x 250 mm), 1 grill 
with 3 flames with gridiron and frying pan (~ 650 x 500 x 250 mm), glass protec. (height: about 300 
mm) in front of main counter, compartm. for 2 gas bottles (11 kg each) incl. gas pipes and official 
German certificate, 1 fryer (~ 8 l), integr. into rear work area, with vent, 1 refrigerator (230 V, ~ 130 
l), 1 double sink, integrated into lower cupboard (2 wings), fresh / used water pipes and tanks, soap 
and paper towel disp., 5 l boiler with double socket, above 1 cupboard (2 wings, 2 shelves, ~ 900 
x 850 mm), standard elec. install. (230 V), ext. socket for power supply from the outside (in accord. with 
CEE norm), FI protection, fuse (16 A), long int. neon light above main counter, 3 double sockets
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Modellek
Models

Össztömeg 
(kg)

Max. gross 
weight (kg)

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

Abroncs 
Tyres

Árukiadó(k) 
Vending hatch(es)

Hosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság 
Height

VKE 1330/206 1300 3000 2060 2300 13 / 14 1 / 2

VKE 1337/206 1300 3700 2060 2300 13 / 14 1 / 2

VKE 1540/216 1500 4000 2160 2300 13 / 14 1 / 2

VKE 2040/216 2000 4000 2160 2300 13 / 14 1 / 2

VKE 1330/206 Top
VKE 1337/206 Top Minden méret mm-ben van
VKE 1337/206 Top All measurements in millimetres

Ajtó 
Door

Pult és alatt apolc
Counter with shelf below



VKE Top - Kebap-os / Kebap
Galvanizált tengely és V vonófej, tolatóautomatikával ellátott gumitorziós tengely, wm meyer 
alváz, letámasztókerék, lámpák (12 V), eloxált alumínium profilok, szendvicsszerkezetű 
poliészter panelek (25 mm), teljesen szigetelt, fehér (~ RAL 9016), nagy sűrűségű 
furnérlemez padló, PVC szőnyeg, 1db ajtó (első, zárható), 1db rugós árukiadó jobboldalt 
(lehetséges egy második kiadó hátul) 2db külső kilincs, 4db emelős letámasztótalp, 
alumínium fellépő a V vonófejen az ajtó előtt, melamin borítású pult és alatta polc, árukiadó 
felett többrekeszes polc, plusz egy pult a főpult előtt (összecsukható), főpult alatt fiók a 
pénztárgépnek (zárható), a főpult előtt, tároló 2 gázpalacknak (11kg/db)  gázcsővel és 
hivatalos német tanúsítvánnyal, védőüveg a főpult előtt, 1db kabinet hűtő a főpulton (elöl, 
jobbra, 1320 x 324 x 385 mm, 5 x 1/4 GN-hez = szabvány konténerek), 1 db elektromos 
grill (öntöttvas, 250°C-ig, 1,8 kW, 230 V), 1 beépített kebap grill (GD3, ~ 510 x 635 x 
915 mm, ~40 kg húshoz) hőszigetelt sarokban (baloldalt, hátul), 1 db hűtő (230 V, ~ 
130 l), 1 dupla mosogató az alsó szekrénybe beépítve (2 szárnyú), friss / használtvíz 
csövek és tartályok, szappan- és papírtörlő tartó, 5 l-es bojler dupla aljzattal, 1db felső 
szekrény (2 szárny, 2 polc, ~ 900 x 850 mm), standard elektromos beszerelés (230 V), külső 
aljzat  a külső tápegységeknek (a CEE normáknak megfelelően), FI védelem, biztosíték 
(16 A), hosszú belső neonlámpa a főpult felett, 3db dupla aljzat, tetőablak (nyitható)

Galvanized axle and V drawbar, rubber torsion axle with autom. reverse, wm meyer chassis, jockey 
wheel, lights (12 V), anodised alum. profiles, panels made of sandwich poly. (25 mm), fully insul., 
white (~ RAL 9016), high-density plywood platform, PVC carpet, 1 door (front, can be locked), 1 
spring-assis. vending hatch on right-hand side (2nd possible in the rear), 2 ext. handles, 4 prop stands 
with crank, alum. footstep on V drawbar in front of door, melamine-cov. main counter with shelf 
below, shelf with several compart. above vending hatch, add. counter in front of main counter (can 
be folded away), drawer below main counter for small cash register (can be locked), compart. for 2 gas 
bottles (11 kg each) incl. gas pipes and official German certif., glass protec. in front of main counter,
1 cooler cabinet on main counter (front, right, 1320 x 324 x 385 mm for 5 x 1/4 GN = stand. containers), 
1 elec. grill (cast iron, up to 250°C, 1.8 kW, 230 V), 1 fitted kebap grill (GD3, ~ 510 x 635 x 915 
mm, for ~ 40 kg of meat), in insul. corner (rear left), 1 fridge (230 V, ~ 130 l), 1 double sink, in-
tegr. into lower cupboard (2 wings), fresh and used water pipes and tanks, soap and paper towel 
dispen., 5 l boiler with double socket, above 1 cupboard (2 wings, 2 shelves, ~ 900 x 850 mm), 
stand. elec. install. (230 V), ext. socket for power supply from the outside (CEE norm), FI protec., 
fuse (16 A), long int. neon light above main counter, 3 double sockets, roof light (can be opened)

VKE 1337/206 Top  Speciális felszerelés kebap grillel
VKE 1337/206 Top Special equipment with kebap grill

Modellek
Models

Össztömeg (kg) 
Max. gross weight

(kg)

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

Abroncs 
Tyres

Árukiadó(k) 
Vending 
hatch(es)

Hosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság  
Height

VKE 1330/206 1300 3000 2060 2300 13 / 14 1 / 2

VKE 1337/206 1300 3700 2060 2300 13 / 14 1 / 2

VKE 1540/216 1500 4000 2160 2300 13 / 14 1 / 2

VKE 2040/216 2000 4000 2160 2300 13 / 14 1 / 2
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Tároló a 2 
gázpalacknak
Compartment for 
2 gas bottles

Kebap grill 
Kebap grill

Hűtő
Refrigerator

Plusz egy pult / Additional counter

Kabinet hűtő
Cooler cabinet

Szekrény a 
pénztárgépnek
Drawer for cash register

Speciális alu védelem, szagelszívó
Special alu protection, vent

Speciális kebap grill (igény 
szerint)
Special kebap grill (on demand)

VKE 1540/216 Top Minden méret mm-ben van 
VKE 1540/216 Top All measurements in millimetres

Ajtó 
Door



VKE Top - Pékárus / Bakers’

VKE 1337/206 Top 3 bemutató polc az árukiadóval szembe lévő falon, ferde hátsó vég, egyenes elülső vég, dekoráció: bükk
VKE 1337/206 Top 3 display shelves at the wall facing the vending hatch, rear end inclined, front end flat, decor: beechMelamin borítású főpult, dekorá-

ció: bükk 
Melamine-covered main counter, 
decor: beech

Galvanizált tengely és V vonófej, tolatóautomatikával ellátott gumitorziós tengely, wm meyer 
alváz, letámasztókerék, lámpák (12 V), eloxált alumínium profilok, szendvicsszerkezetű 
poliészter panelek (25 mm), teljesen szigetelt, fehér (~ RAL 9016), nagy sűrűségű fur-
nérlemez padló, PVC szőnyeg, 1db ajtó (első, zárható), 1db rugós árukiadó jobboldalt 
(lehetséges egy második kiadó hátul) 2db külső kilincs, 4db emelős letámasztótalp, 
alumínium fellépő a V vonófejen az ajtó előtt, melamin borítású pult és alatta polc, árukiadó 
felett többrekeszes polc, plusz egy pult a főpult előtt (összecsukható), melamin borítású 
főpult ferde hátsó véggel, eladó felé nyílik, szabvány tepsiméretnek megfelelő (400 x 
600 mm), egyenes elülső véggel, védőüveg (magasság: 400 mm) a főpult előtt, áruki-
adó felett többrekeszes polc, főpult alatt fiók a pénztárgépnek (zárható), 3db bemutató 
polc az árukiadóval szembe lévő falon ferde hátsó véggel és egyenes elülső véggel, 
munkaterület támasztásokkal az árukiadóval szembeni falnál (szélesség: 500 mm), 1 
dupla mosogató az alsó szekrénybe beépítve (2 szárnyú), friss / használtvíz csövek és 
tartályok, szappan- és papírtörlő tartó, 5 l-es bojler dupla aljzattal, 1db felső szekrény 
(2 szárny, 2 polc, ~ 900 x 850 mm), standard elektromos beszerelés (230 V), külső 
aljzat a külső tápegységeknek (a CEE normáknak megfelelően), FI védelem, biztosíték 
(16 A), hosszú belső neonlámpa a főpult felett és 3 db spotlámpa, 3db dupla aljzat

Galvanized axle and V drawbar, rubber torsion axle with automatic reverse, wm meyer chassis, 
jockey wheel, lights (12 V), anodised aluminium profiles, panels made of sandwich polyester (25 
mm), fully insulated, white (~ RAL 9016), high-density plywood platform, PVC carpet, 1 door 
(front, can be locked), 1 spring-assisted vending hatch on right-hand side (2nd possible in the 
rear), 2 exterior handles, 4 prop stands with crank, aluminium footstep on V drawbar in front of 
door, melamine-covered counter with shelf below, shelf with several compartments above 
vending hatch, additional counter in front of main counter (can be folded away), melamine-
covered main counter, rear end inclined, open towards vendor, ready for standard baking tins 
(400 x 600 mm), front end flat, glass protection (height: 400 mm) in front of main counter, shelf 
with several compartments above vending hatch, additional counter in front of main counter 
(can be folded away), drawer below main counter for small cash register (can be locked), 3 dis-
play shelves at the wall facing the vending hatch, rear end inclined, front end flat, work area at 
the wall facing the vending hatch (width: 500 mm) with supports, 1 double sink, integrated into 
lower cupboard (2 wings), fresh and used water pipes and tanks, soap and paper towel 
dispensers, 5 l boiler with double socket, standard electric installation (230 V), exterior socket for 
power supply from the outside (in accordance with CEE norm), FI protection, fuse (16 A), long 
interior neon light above main counter and 3 spots, 3 double sockets

Modellek
Models

Össztömeg 
(kg)

Max. gross 
weight (kg)

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

Abroncs 
Tyres

Árukiadó(k) 
Vending 
hatch(es)

Hosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság  
Height

VKE 1330/206 1300 3000 2060 2300 13 / 14 1 / 2

VKE 1337/206 1300 3700 2060 2300 13 / 14 1 / 2

VKE 1540/216 1500 4000 2160 2300 13 / 14 1 / 2

VKE 2040/216 2000 4000 2160 2300 13 / 14 1 / 2
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Plusz egy pultl / Additional counter

Üvegpult
Glass counter

Fiók a pénztárgépnek
Drawer for cash register

VKE 1337/206 Top Minden méret mm-ben van 
VKE 1337/206 Top All measurements in millimetres

Ajtó 
Door



VKE 1337/206 Top Kabinet hűtő védőüveg, lámpák, hőmérsékletek: +2°/+6°C (külső hőmérséklet: kb +25°C ), szín: fehér
VKE 1337/206 Top Cooler cabinet, glass protection, lights, temperatures: +2°/+6°C (outside temperature: about +25°C), colour: white

VKE Top - Kabinet hűtős / Cooler cabinet
Galvanizált tengely és V vonófej, tolatóautomatikával ellátott gumitorziós tengely, 
wm meyer alváz, letámasztókerék, lámpák (12 V), eloxált alumínium profilok, 
szendvicsszerkezetű poliészter panelek (25 mm), teljesen szigetelt, fehér (~ RAL 
9016), nagy sűrűségű furnérlemez padló, PVC szőnyeg, 1db ajtó (első, zárható), 1db 
rugós árukiadó jobboldalt (lehetséges egy második kiadó hátul) 2db külső kilincs, 
4db emelős letámasztótalp, alumínium fellépő a V vonófejen az ajtó előtt, kabinet 
hűtő (a kabinet hossza az utánfutó hosszától függ: 2,00, 2,50 vagy 2,90 m) további 
rekeszekkel a bemutatóterület alatt, védőüveg, lámpák, hőmérsékletek: +2°/ 
+6°C (külső hőmérséklet: kb +25°C ), szín: fehér, melamin borítású főpult a kabinet 
hűtő jobb és bal oldalán, az alján polccal, árukiadó felett többrekeszes polc, plusz egy 
pult a főpult előtt (összecsukható), főpult alatt fiók a pénztárgépnek (zárható), 
munkaterület támasztásokkalaz árukiadóval szembeni falnál (szélesség: kb. 500 mm), 
fém hústartó (elöl, baloldalt), 1 dupla mosogató az alsó szekrénybe beépítve (2 szárnyú), 
friss / használtvíz csövek és tartályok, szappan- és papírtörlő tartó, 5 l-es bojler dupla 
aljzattal, 1db felső szekrény (2 szárny, 2 polc, ~ 900 x 850 mm), standard elektromos 
beszerelés (230 V), külső aljzat a külső tápegységeknek (a CEE normáknak meg-felelően), 
FI védelem, biztosíték (16 A), hosszú belső neonlámpa a főpult felett, 3db dupla aljzat

Galvanized axle and V drawbar, rubber torsion axle with autom. reverse, wm meyer chassis, jockey 
wheel, lights (12 V), anod. alum. profiles, panels made of sandwich poly. (25 mm), fully insulated, white 
(~ RAL 9016), high-density plywood platform, PVC carpet, 1 door (front, can be locked), 1 spring-
assisted vending hatch on right-hand side, 2 exterior handles, 4 prop stands with crank, aluminium 
footstep on V drawbar in front of door, cooler cabinet (length of cabinet depends on length of trail-
er: 2.00, 2.50 or 2.90 m) with additional compartments below display area, glass protection, lights, 
temperatures: +2°/+6°C (outside temperature: about +25°C), colour: white, melamine-covered main 
counter left and right of cooler cabinet with shelf below, shelf with several compartments above 
vending hatch, additional counter in front of main counter (can be folded away), drawer for small 
cash register below main counter (can be locked), work area at the wall facing the vending hatch 
(width: about 500 mm) with supports, metal meat support (front left), 1 double sink, integrated into 
lower cupboard (2 wings), fresh and used water pipes and tanks, soap and paper towel dispensers, 5 
l boiler with double socket, above 1 cupboard (2 wings, 2 shelves, about 900 x 850 mm), standard 
electric installation (230 V), exterior socket for power supply from the outside (in accordance with 
CEE norm), FI protection, fuse (16 A), long interior neon light above main counter, 3 double sockets
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Modellek
Models

Össztömeg 
(kg)

Max. gross
weight (kg)

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

Abroncs 
Tyres

Árukiadó 
Vending hatch

Hosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság 
Height

VKE 1330/206 1300 3000 2060 2300 13 / 14 1

VKE 1337/206 1300 3700 2060 2300 13 / 14 1

VKE 1540/216 1500 4000 2160 2300 13 / 14 1

VKE 2040/216 2000 4000 2160 2300 13 / 14 1

Hűtőrekesz a kabinet hűtőben / Cooler
compartment in the cooler cabinet

2 ajtó a hűtőrekeszhez 
2 doors for cooler compartment

Plusz egy pult / Additional counter

Fiók a pénztárgépnek 
Drawer for cash register

Szekrény a mosog-
ató felett 
Cupboard above sink

Kabinet hűtő (2500 x 970 mm) 
Cooler cabinet (2500 x 970 mm)

VKE 1337/206 Top Minden méret mm-ben van 
VKE 1337/206 Top All measurements in millimetres

Ajtó
Door



VK Profi - Üres / Empty
Galvanizált tengely és V vonófej, tolatóautomatikával ellátott gumitorziós tengely, wm 
meyer alváz, "Profi" letámasztókerék, lámpák (12 V), eloxált alumínium 
profilok, szendvicsszerkezetű poliészter panelek (25 mm), teljesen szigetelt, 
fehér (~ RAL 9016), nagy sűrűségű furnérlemez padló, 1db ajtó (első, zárható, 
ajtóretesszel), 1db rugós árukiadó jobboldalt (lehetséges egy második kiadó hátul) 4db 
külső kilincs, 4db emelős letámasztótalp, alumínium fellépő a V vonófejen az ajtó előtt 

Galvanized axle and V drawbar, rubber torsion axle with automatic reverse, wm meyer chassis 
"Profi", reinforced jockey wheel, lights (12 V), anodised aluminium profiles, panels made of 
sandwich polyester (25 mm), fully insulated, white (~ RAL 9016), high-density plywood platform, 
PVC carpet, 1 door (front, can be locked, with door fastener), 1 spring-assisted vending hatch on 
right-hand side (2nd hatch possible in the rear), 4 exterior handles, 4 prop stands with crank, 
aluminium footstep on V drawbar in front of door

Modellek
Models

Össztömeg 
(kg)
Max. 
gross 

weight (kg)

Önsúly (kg, 
közelítőleg, 1/2 
árukiadó)

Unlad. weight 
(kg, approx. 1/2 

hatches)

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

Abroncs 
Tyres

Árukiadó(k) 
Vending 
hatch(es)

Tengely(ek)
Axle(s)

Hosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság  
Height

VK 1335/220 1300 700 / 720 3500 2200 2300 13 / 14 1 / 2 1

VK 1340/220 1300 740 / 760 4000 2200 2300 13 / 14 1 / 2 1

VK 1545/220 1500 770 / 790 4500 2200 2300 13 / 14 1 / 2 1

VK 2050/220 2000 1300 / 1320 5000 2200 2300 13 / 14 1 / 2 2

VK 1545/200 Profi Minden 4500 mm vagy annál hosszabb utánfutók alapfelszereltsége: közép- és tetőtámaszték, árukiadó 
3 rugóstaggal 
VK 1545/200 Profi Standard feature in all trailers which are 4500 mm long or longer: central and roof supports, vending hatch with 3 struts

VK 1340/220 Profi Speciális 
oldalajtó kiegészítők: forgó 
vonófej, oromtető, szín 
VK 1340/220 Profi Spec. side door, 
extras: pivoting drawb., pit. roof; colour
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VK 1340/220 Profi Minden méret mm-ben van
VK 1340/220 Profi All measurements in millimetres

Ajtó 
Door

Árukiadó
Vending hatch

Kerékdob 
Wheelhouse

Magasság: 300
Height: 300



VK Profi - Általános célú / General purpose

VK 1340/220 Profi Pult, alatta polc, plusz egy pult a főpult előtt (összecsukható), dekoráció: bükk 
VK 1340/220 Profi Counter, shelf below, additional counter in front of main counter (can be folded away), decor: beech

Polc az árukiadó felett
Shelf above vending hatch
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Modellek
Models

Össztömeg 
(kg)

Max. gross 
weight (kg)

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

Abroncs 
Tyres

Árukiadó(k) 
Vending 
hatch(es)

Tengely(ek)
Axle(s)

Hosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság  
Height

VK 1335/220 1300 3500 2200 2300 13 / 14 1 / 2 1

VK 1340/220 1300 4000 2200 2300 13 / 14 1 / 2 1

VK 1545/220 1500 4500 2200 2300 13 / 14 1 / 2 1

VK 2050/220 2000 5000 2200 2300 13 / 14 1 / 2 2

Galvanizált tengely(ek) és V vonófej, tolatóautomatikával ellátott gumitorziós tengely, 
wm meyer alváz, "Profi" letámasztókerék, lámpák (12 V), eloxált alumínium profilok, 
szendvicsszerkezetű poliészter panelek (25 mm), teljesen szigetelt, fehér (~ RAL 9016), 
nagy sűrűségű furnérlemez padló, 1db ajtó (első, zárható, ajtóretesszel), 1db rugós 
árukiadó jobboldalt (lehetséges egy második kiadó hátul) 4db külső kilincs, 4db emelős 
letámasztótalp, alumínium fellépő a V vonófejen az ajtó előtt, melamin borítású pult és 
alatta polc, árukiadó felett többrekeszes polc, plusz egy pult a főpult előtt (összecsukható)

Galvanized axle(s) and V drawbar, rubber torsion axle(s) with automatic reverse, wm meyer chassis 
"Profi", reinforced jockey wheel, lights (12 V), anodised aluminium profiles, panels made of sand-
wich polyester (25 mm), fully insulated, white (~ RAL 9016), high-density plywood platform, PVC 
carpet, 1 door (front, can be locked, with door fastener), 1 spring-assisted vending hatch on right-
hand side (2nd hatch possible in the rear), 4 exterior handles, 4 prop stands with crank, aluminium 
footstep on V drawbar in front of door, melamine-covered counter with shelf below, shelf with several 
compartments above vending hatch, additional counter in front of main counter (can be folded away)

Plusz egy pult / Additional counter

Pult és felette polc
Counter with shelf below

VK 1340/220 Profi Minden méret mm-ben van
VK 1340/220 Profi All measurements in millimetres

Ajtó 
Door

Kerékdob 
Wheelhouse



VK Profi - Snack-es / Snack

VK 1540/220 Profi Alapfelszereltség, választható kiegészítő: második árukiadó a hátsó végen
VK 1540/220 Profi Standard features, optional extra: second vending hatch at rear end
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Higiénia modul 
Hygiene module

Galvanizált tengely(ek) és V vonófej, tolatóautomatikával ellátott gumitorziós tengely, wm 
meyer alváz, "Profi" letámasztókerék, lámpák (12 V), eloxált alumínium profilok, szend-
vicsszerkezetű poliészter panelek (25 mm), teljesen szigetelt, fehér (~ RAL 9016), nagy 
sűrűségű furnérlemez padló, PVC szőnyeg, 1db ajtó (első, zárható, ajtóretesszel), 1db 
rugós árukiadó jobboldalt (lehetséges egy második kiadó hátul) 4db külső kilincs, 4db 
emelős letámasztótalp, alumínium fellépő a V vonófejen az ajtó előtt, melamin borítású 
pult és alatta polc, árukiadó felett többrekeszes polc, plusz egy pult a főpult előtt 
(összecsukható), főpult alatt fiók a pénztárgépnek (zárható), 2db grill: 1db egyégős, 
sütőrostéllyal és serpenyővel (~ 350 x 500 x 250 mm), valamint 1db háromégős, 
sütőrostéllyal és serpenyővel (~650 x 500 x 250 mm), védőüveg (magasság: kb. 300 
mm) a főpult előtt, tároló 2 gázpalacknak (11kg/db)  gázcsővel és hivatalos német 
tanúsítvánnyal, 1 dupla sütő (~2 x 8 l) a hátsó munkaterületbe építve szagelszívóval, 1 
db hűtő (230 V, ~ 130 l), 1 dupla mosogató az alsó szekrénybe beépítve (2 szárnyú), 
friss / használtvíz csövek és tartályok, szappan- és papírtörlő tartó, 5 l-es bojler dupla 
aljzattal, 1db felső szekrény (2 szárny, 2 polc, ~ 900 x 850 mm), standard elektromos 
beszerelés (230 V), külső aljzat  a külső tápegységeknek (a CEE normáknak meg-felelően), 
FI védelem, biztosíték (16 A), hosszú belső neonlámpa a főpult felett, 4db dupla aljzat

Galvanized axle(s) and V drawbar, rubber torsion axle(s) with automatic reverse, wm meyer chassis 
"Profi", reinforced jockey wheel, lights (12 V), anodised aluminium profiles, panels made of sand-
wich polyester (25 mm), fully insulated, white (~ RAL 9016), high-density plywood platform, PVC 
carpet, 1 door (front, can be locked, with door fastener), 1 spring-assisted vending hatch on right-
hand side (2nd possible in the rear), 4 exterior handles, 4 prop stands with crank, aluminium footstep 
on V drawbar in front of door, melamine-covered main counter with shelf below, shelf with several 
compartments above vending hatch, additional counter in front of main counter (can be folded 
away), drawer below main counter for small cash register (can be locked), 2 grills: 1 grill with 1 flame 
with gridiron and frying pan (~ 350 x 500 x 250 mm), 1 grill with 3 flames with gridiron and frying pan 
(~ 650 x 500 x 250 mm), glass protection (height: ~ 300 mm) in front of main counter, compartment 
for 2 gas bottles (11 kg each) incl. gas pipes and official German certificate, 1 double fryer 
(about 2 x 8 l), integrated into rear work area, with vent, 1 refrigerator (230 V, ~ 130 l), 1 double sink, 
integrated into lower cupboard (2 wings), fresh and used water pipes and tanks, soap and paper 
towel dispensers, 5 l boiler with double socket, above 1 cupboard (2 wings, 2 shelves, ~ 900 x 850 
mm), standard electric installation (230 V), exterior socket for power supply from the outside (CEE 
norm), FI protection, fuse (16 A), long interior neon light above main counter, 4 double sockets

Modellek
Models

Össztömeg 
(kg)

Max. gross 
weight (kg)

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

Abroncs 
Tyres

Árukiadó(k) 
Vending 
hatch(es)

Tengely(ek)
Axle(s)

Hosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság  
Height

VK 1335/220 1300 3500 2200 2300 13 / 14 1 / 2 1

VK 1340/220 1300 4000 2200 2300 13 / 14 1 / 2 1

VK 1545/220 1500 4500 2200 2300 13 / 14 1 / 2 1

VK 2050/220 2000 5000 2200 2300 13 / 14 1 / 2 2
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Dupla sütő szagelszívóval
Double fryer with vent

Üvegpult
Glass counter

Fiók a pénztárgépnek
Drawer for cash register

Tároló a 2 
gázpalackhoz
Compartment for 
2 gas bottles

Hűtő
Refrigerator

VK 1340/220 Profi Minden méret mm-ben van
VK 1340/220 Profi All measurements in millimetres

Ajtó 
Door

Pult és alatta polc
Counter with shelf below

Plusz egy pult / Additional counter

Dupla sütő szagelszívóval
Double fryer with vent



VK Profi - Kebap-os / Kebap
Galvanizált tengely(ek) és V vonófej, tolatóautomatikával ellátott gumitorziós tengely, wm 
meyer alváz, "Profi" letámasztókerék, lámpák (12 V), eloxált alumínium 
profilok, szendvicsszerkezetű poliészter panelek (25 mm), teljesen szigetelt, fehér 
(~ RAL 9016), nagy sűrűségű furnérlemez padló, PVC szőnyeg, 1db ajtó (első, 
zárható, ajtóretesszel), 1db rugós árukiadó jobboldalt (lehetséges egy második kiadó hátul) 
4db külső kilincs, 4db emelős letámasztótalp, alumínium fellépő a V vonófejen az ajtó 
előtt, melamin borítású pult és alatta polc, árukiadó felett többrekeszes polc, plusz 
egy pult a főpult előtt (összecsukható), főpult alatt fiók a pénztárgépnek 
(zárható), a főpult előtt, tároló 2 gázpalacknak (11kg/db)  gázcsővel 
és hivatalos német tanúsítvánnyal, védőüveg a főpult előtt, 1db kabinet hűtő a 
főpulton (elöl, jobbra, 1320 x 324 x 385 mm, 5 x 1/4 GN-hez = szabvány 
konténerek), 1 db elektromos grill (öntöttvas, 250°C-ig, 1,8 kW, 230 V), 1 
beépített kebap grill (GD3, ~ 510 x 635 x 915 mm, ~40 kg húshoz) hőszigetelt 
sarokban (baloldalt, hátul), 1 db hűtő (230 V, ~ 130 l), 1 dupla mosogató az alsó 
szekrénybe beépítve (2 szárnyú), friss / használtvíz csövek és tartályok, szappan 
és papírtörlő tartó, 5 l-es bojler dupla aljzattal, 1db felső szekrény (2 szárny, 2 polc, 
~ 900 x 850 mm), standard elektromos beszerelés (230 V), külső aljzat  a 
külső tápegységeknek (a CEE normáknak megfelelően), FI védelem, biztosíték 
(16 A), hosszú belső neonlámpa a főpult felett, 3db dupla aljzat, tetőablak (nyitható)

Galvanized axle(s) and V drawbar, rubber torsion axle(s) with autom. reverse, wm meyer chassis 
"Profi", reinf. jockey wheel, lights (12 V), anod. alum. profiles, panels made of sandw. poly. (25 mm), 
fully insul., white (~ RAL 9016), high-dens. plyw. platf., PVC carpet, 1 door (front, can be locked, 
with door fastener), 1 spring-assist. vending hatch on right-h. side (2ndposs. in the rear), 4 ext. handles, 
4 prop stands with crank, alum. footstep on V drawbar in front of door, melamine-cov. main counter with 
shelf below, shelf with several compart. above hatch, add. counter in front of main counter (can be 
folded away), drawer below main counter for small cash register (can be locked), compart. for 2 gas 
bottles (11 kg each) incl. gas pipes a. offic. German certif., glass protec. in front of main counter, 1 
cooler cabinet on main counter (front, right, 1320 x 324 x 385 mm for 5 x 1/4 GN = stand. cont.), 1 
elec. grill (cast iron, up to 250°C, 1.8 kW, 230 V), 1 fitted kebap grill (GD3, ~ 510 x 635 x 915 mm, 
for ~ 40 kg of meat), in insul. corner (rear left), 1 fridge (230 V, ~ 130 l), 1 double sink, in-tegr. into 
lower cupboard (2 wings), fresh and used water pipes and tanks, soap a. paper towel dispensers, 
5 l boiler with double socket, above 1 cupboard (2 wings, 2 shelves, ~ 900 x 850 mm), stand. elec. 
install. (230 V), ext. socket for power supply from the outs. (CEE norm), FI protec., fuse
(16 A), long int. neon light above main counter, 3 double sockets, roof light (can be opened)

Feláras: alu védelem, 
szagelszívó, speciális biztonsági 
üvegablak 
 Surcharge: alu protection, vent, 
special safety glass window

Speciális berendezés: 2 kebap grill
Special equipment: 2 kebap grills

Modellek
Models

Össztömeg 
(kg)

Max. gross 
weight (kg)

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

Abroncs 
Tyres

Árukiadó(k) 
Vending 
hatch(es)

Tengely(ek)
Axle(s)

Hosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság 
Height

VK 1335/220 1300 3500 2200 2300 13 / 14 1 / 2 1

VK 1340/220 1300 4000 2200 2300 13 / 14 1 / 2 1

VK 1545/220 1500 4500 2200 2300 13 / 14 1 / 2 1

VK 2050/220 2000 5000 2200 2300 13 / 14 1 / 2 2
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Plusz egy pult / Additional counter

Kabinet hűtő
Cooler cabinet

Tároló a 2 
gázpalacknak
Compartment for 
2 gas bottles

Hűtő 
Refrigerator

VK 1340/220 Profi Minden méret mm-ben van
VK 1340/220 Profi All measurements in millimetres

Kebap grill 
Kebap grill

Fiók a pénztárgépnek
Drawer for cash register

Ajtó 
Door



VK Profi - Pékárus / Bakers’

Modellek
Models

Össztömeg 
(kg)

Max. gross 
weight (kg)

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

Abroncs 
Tyres

Árukiadó(k) 
Vending 
hatch(es)

Tengely(ek)
Axle(s)

Hosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság 
Height

VK 1335/220 1300 3500 2200 2300 13 / 14 1 / 2 1

VK 1340/220 1300 4000 2200 2300 13 / 14 1 / 2 1

VK 1545/220 1500 4500 2200 2300 13 / 14 1 / 2 1

VK 2050/220 2000 5000 2200 2300 13 / 14 1 / 2 2

Galvanizált tengely(ek) és V vonófej, tolatóautomatikával ellátott gumitorziós tengely, wm 
meyer alváz, "Profi" letámasztókerék, lámpák (12 V), eloxált alumínium profilok, 
szendvicsszerkezetű poliészter panelek (25 mm), teljesen szigetelt, fehér (~ RAL 9016), 
nagy sűrűségű furnérlemez padló, PVC szőnyeg, 1db ajtó (első, zárható, ajtóretesszel), 1db 
rugós árukiadó jobboldalt (lehetséges egy második kiadó hátul) 4db külső kilincs, 4db 
emelős letámasztótalp, alumínium fellépő a V vonófejen az ajtó előtt, melamin borítású 
főpult ferde hátsó véggel, eladó felé nyílik, szabvány tepsiméretnek megfelelő (400 x 600 
mm), egyenes elülső véggel, védőüveg (magasság: 400 mm) a főpult előtt, árukiadó felett 
többrekeszes polc, plusz egy pult a főpult előtt (összecsukható), főpult alatt fiók a pénztár-
gépnek (zárható), 3db bemutató polc az árukiadóval szembe lévő falon ferde hátsó véggel 
és egyenes elülső véggel, munkaterület támasztásokkal az árukiadóval szembeni falnál 
(szélesség: 500 mm), 1 dupla mosogató az alsó szekrénybe beépítve (2 szárnyú), friss 
/ használtvíz csövek és tartályok, szappan- és papírtörlő tartó, 5 l-es bojler dupla aljzattal, 
1db felső szekrény (2 szárny, 2 polc, ~ 900 x 850 mm), standard elektromos beszerelés 
(230 V), külső aljzat a külső tápegységeknek (a CEE normáknak megfelelően), FI védelem, 
biztosíték (16 A), hosszú belső neonlámpa a főpult felett és 3 db spotlámpa, 3db dupla aljzat 

Galvanized axle(s) and V drawbar, rubber torsion axle(s) with automatic reverse, wm meyer chassis 
"Profi", reinforced jockey wheel, lights (12 V), anodised aluminium profiles, panels made of sand-
wich polyester (25 mm), fully insulated, white (~ RAL 9016), high-density plywood platform, PVC 
carpet, 1 door (front, can be locked, with door fastener), 1 spring-assisted vending hatch on right-
hand side (2nd hatch possible in the rear), 4 exterior handles, 4 prop stands with crank, aluminium 
footstep on V drawbar in front of door, melamine-covered main counter, rear end inclined, open to-
wards vendor, ready for standard baking tins (400 x 600 mm), front end flat, glass protection (height: 
400 mm) in front of main counter, shelf with several compartments above vending hatch, additional 
counter in front of main counter (can be folded away), drawer below main counter for small cash 
register (can be locked), 3 display shelves at the wall facing the vending hatch, rear end inclined, 
front end flat, work area at the wall facing the vending hatch (width: 500 mm) with supports, 
1 double sink, integrated into lower cupboard (2 wings), fresh and used water pipes and tanks, 
soap and paper towel dispensers, 5 l boiler with double socket, standard electric installation (230 
V), exterior socket for power supply from the outside (in accordance with CEE norm), FI 
protection, fuse (16 A), long interior neon light above main counter and 3 spots, 3 double sockets
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Pulsz egy pult / Additional counter

Üvegpult
Glass counter

Fiók a pénztárgépnek 
Drawer for cash register

Fiók a pénztárgépnek 
(zárható) műanyag betéttel 
Drawer for small cash register 

(can be locked) with plastic inlay

VK 1340/220 Profi Bemutató polcok (kivehető) alumínium sínekkel 
VK 1340/220 Profi Display shelves (flexible) with aluminium rails

Ferde pult
Inclined counter

Egyenes pult
Flat counter

VK 1340/220 Profi Minden méret mm-ben van 
VK 1340/220 Profi All measurements in millimetres

Ajtó 
Door



VK Profi - Kabinet hűtős / Cooler cabinet

VK 1335/220 Profi Kabinet hűtő (hosszúság: 2,5 m) extra rekeszekkel 
VK 1335/220 Profi Cooler cabinet (length: 2,5 m) with extra compartments

Modellek 
Models

fÖssztömeg 
(kg)

Max. gross 
weight (kg)

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

Abroncs 
Tyres

Árukiadó 
Vending hatch

Hosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság  
Height

VK 1335/220 1300 3500 2200 2300 13 / 14 1

VK 1340/220 1300 4000 2200 2300 13 / 14 1

Galvanizált tengely és V vonófej, tolatóautomatikával ellátott gumitorziós tengely, wm meyer 
alváz, "Profi" letámasztókerék, lámpák (12 V), eloxált alumínium profilok, 
szendvicsszerkezetű poliészter panelek (25 mm), teljesen szigetelt, fehér (~ RAL 9016), 
nagy sűrűségű furnérlemez padló, PVC szőnyeg, 1db ajtó (első, zárható, ajtóretesszel), 1db 
rugós árukiadó jobboldalt (lehetséges egy második kiadó hátul) 4db külső kilincs, 4db 
emelős letámasztótalp, alumínium fellépő a V vonófejen az ajtó előtt, kabinet hűtő (a 
kabinet hossza az utánfutó hosszától függ: 2,50 vagy 2,90 m) további rekeszekkel a 
bemutatóterület alatt, védőüveg, lámpák, hőmérsékletek: +2°/ +6°C (külső hőmérsék-
let: kb +25°C ), szín: fehér, melamin borítású főpult a kabinet hűtő jobb és bal oldalán, 
az alján polccal, árukiadó felett többrekeszes polc, plusz egy pult a főpult előtt 
(összecsukható), főpult alatt fiók a pénztárgépnek (zárható), munkaterület támasztásokkal 
az árukiadóval szembeni falnál (szélesség: kb. 500 mm), fém hústartó (elöl, baloldalt), 
1 dupla mosogató az alsó szekrénybe beépítve (2 szárnyú), friss / használtvíz csövek 
és tartályok, szappan- és papírtörlő tartó, 5 l-es bojler dupla aljzattal, 1db 
felső szekrény (2 szárny, 2 polc, ~ 900 x 850 mm), standard elektromos beszerelés 
(230 V), külső aljzat a külső tápegységeknek (a CEE normáknak megfelelően), FI 
védelem, biztosíték (16 A), hosszú belső neonlámpa a főpult felett, 3db dupla aljzat

Galvanized axle(s) and V drawbar, rubber torsion axle(s) with automatic reverse, wm meyer chassis 
"Profi", reinforced jockey wheel, lights (12 V), anodised aluminium profiles, panels made of sand-
wich polyester (25 mm), fully insulated, white (~ RAL 9016), high-density plywood platform, PVC 
carpet, 1 door (front, can be locked, with door fastener), 1 spring-ass. vending hatch on right-hand 
side, 4 ext. handles, 4 prop stands with crank, aluminium footstep on V drawbar in front of door, 
cooler cabinet (length of cabinet depends on length of trailer: 2.50, 2.90 m) with add. compartments 
below display area, glass protection, lights, temperature range: +2°/+6°C (outside temperature: ~ 
+25°C), colour: white, melamine-covered main counter left and right of cooler cabinet with shelf 
below, shelf with several compartments above hatch, add. counter in front of main counter (can be 
folded away), drawer for small cash register below main counter (can be locked), work area at the 
wall facing the hatch (width: ~ 500 mm) with supports, metal meat support (front left), 1 double 
sink, integrated into lower cupboard (2 wings), fresh and used water pipes and tanks, soap and 
paper towel dispenser, 5 l boiler with double socket, above 1 cupboard (2 wings, 2 shelves, ~ 900 
x 850 mm), standard electric install. (230 V), ext. socket for power supply from the outside (CEE 
norm), FI protection, fuse (16 A), long interior neon light above main counter, 3 double sockets

VK 2050/220 Profi Felár: 2 
speciális kabinet hűtő, második 
árukiadó 
VK 2050/220 Profi Surcharge: 
2 special cooler cabinets, 2nd hatch
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Kühltheke (2900 x 970 mm) 
Vitrine frigorifique (2900 x 970 mm) 
Cooler cabinet (2900 x 970 mm)

Oberschrank 
Étagère en haut 
Cupboard above sink

Fleisch- und Wurststange eloxiert 
Support métallique pour crocs à viande 
Metal meat support

Taschenablage / Comptoir additionnel / Additional counter

Kassenschublade 
Compartiment de caisse 
Drawer for cash register

VK 1340/220 Profi Minden méret mm-ben van
VK 1340/220 Profi All measurements in millimetres
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SVK Profi - Üdítős / Beverages

VKE 1030/206 Top Sonder
Műanyag réteg (vevő kérésére), 
3 árukiadó 
VKE 1030/206 Top Special 
Plastic film (added by the customer), 
3 hatches
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Dupla kifolyócsöves adagolófej a mobil 
pavilonokhoz
Dual-spout dispensing head for mobile kiosks

SVK 1331/206 Profi Minden méret mm-ben van 
SVK 1331/206 Profi All measurements in millimetres

Plusz egy pult / Additional counterModellek
Models

Össztömeg 
(kg)

Max. gross 
weight (kg)

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

Abroncs 
Tyres

Árukiadók 
Vending hatches

Hosszúság 
Length

Szélesség 
Width

Magasság
Height

SVK 1326/206 1300 2600 2060 2150 10 4

SVK 1331/206 1300 3100 2060 2150 10 4

SVK 1336/220 1300 3600 2200 2150 10 4

Galvanizált tengely és V vonófej, tolatóautomatikával ellátott gumitorziós tengely, wm 
meyer alváz, "Profi" megerősített letámasztókerék, lámpák (12 V), eloxált alumínium 
profilok,, szendvicsszerkezetű poliészter panelek (25 mm), teljesen szigetelt, fehér (~ 
RAL 9016), alumínium profilú platform, 1 kisméretű ajtó hátul (szélesség: 700 mm), 4db 
rugós zárható árukiadó (3 belülről zárható), 4db árukiadókhoz rögzített háromszögponyva, 
2db külső kilincs, 4db emelős letámasztótalp, krómozott dupla kifolyócsöves adagolófej 
üdítőitalokhoz a jobb oldalon, serpenyő és hátőegység a pult alatt, 2db pult (jobb és bal) 
összecsukható asztallal a fiók alatt, melamin borítású felületek, fiók a pénztárgépnek a 
főpult alatt (zárható), 1db rozsdamentes acél mosogató padló alatti vízcsövekkel, külső 
aljzat a külső tápegységeknek (a CEE normáknak megfelelően), FI védelem és biztosíték 
(16 A), hosszú belső neonlámpa mindegyik pult felett (bal és jobb), 2db dupla aljzat

Galvanized axle and V drawbar, rubber torsion axle with automatic reverse, wm meyer chassis 
"Profi", reinforced jockey wheel, lights (12 V), anodised aluminium profiles, panels made of 
sandwich polyester (25 mm), fully insulated, white (~ RAL 9016), aluminium profile platform, 1 
small door in the rear (width: 700 mm), 4 spring-assisted vending hatches which can be locked 
(3 from the inside), 4 white canvas triangles, attached to the hatches, 2 exterior handles, 4 prop 
stands with crank, chromium-plated dual-spout dispensing head for selling beverages on right-
hand side, drip pan and cooler unit below counter, 2 counters (left and right) with table above 
drawbar which can be folded away, melamine-covered surfaces, drawer for small cash register 
below main counter (can be locked), 1 stainless-steel sink with water pipes below platform, 
exterior socket for power supply from the outside (CEE norm), distribution box with FI protection 
and fuse (16 A), long interior neon light above each counter (left and right), 2 double sockets

SVK 1326/206 Profi Választható kiegészítő: megerősített automata letámasztókerék, vevő kérésére: 
oldalpanelek festése 
SVK 1326/206 Profi Optional extra: reinforced automatic jockey wheel, added by the customer: paint on side panels

Plsz egy pult / Additional counter



Speciális utánfutók / Special trailers

VK 3560/220 Profi Teljesen felszerelt snack utánfutó a vevő kívánságainak 
megfelelően összeállítva 2db rugós árukiadóval 
VK 3560/220 Profi Fully equipped snack trailer constructed according to customer’s wishes with 
two spring-assisted vending hatches

VK 2550/240 Profi Bakers' 
utánfutó a vevő kívánságainak 
megfelelően összeállítva 
VK 2550/240 Profi Bakers’ trailer, 
constructed according to customer’s 
wishes

VK 2050/220 Profi Bemutató utánfutó 
rámpával és kiadóval 
VK 2050/220 Profi Exhibition trailer with ramp 
and hatch

VK 2050/220 Profi Könnyen megrakható alváz (föld feletti 25 cm-ig 
leereszthető)
VK 2050/220 Profi Senklift chassis (can be lowered to about 25 cm above ground)

Sok utánfutót gyártunk egyéni szükségletekre szabva. A VKE Top és VK Profi mod-
ellek átalakíthatóak az Ön igényeinek megfelelően. Ne habozzon - kérjen árajánlatot.

We produce a large number of trailers tailored to individual needs. We can modify both VKE Top 
and VK Profi models for you. Do not hesitate – ask for a quote.

30 31



VMA Profi -Árusító utánfutók / Vending vans

VMA 500 Árusító utánfutó alacsony alvázzal, kabinet hűtővel és ajtóval a doboz és a vezetőkabin között
VMA 500 Vending van with low chassis, cooler cabinet and door between box und driver’s cabine

VMA 150 Marktmobil (Raclette, auf Anfrage) 
VMA 150 Véhicule marché (raclette, sur demande) 
VMA 150 Market van (fondue, on request)

Szendvicsszerkezetű műanyag panelek (25 mm, fehér ~ RAL 9016), nagy sűrűségű 
furnérlemez padló, 1db ajtó (hátul, zárható), 1db rugós árukiadó, eloxált alumínium 
profilok, belső felszereltség a vevő kívánságának megfelelően

Sandwich polyester panels (25 mm, white ~ RAL 9016), high-density plywood platform, 1 door 
(rear, can be locked), 1 spring-assisted vending hatch, anodized aluminium profiles, interior equip
ment in accordance with customer’s wishes

VMA

Modellek
Models

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

Hosszúság
Length

Szélesség
Width

Magasság
Height

VMA 350 3500 2200 2300

VMA 400 4000 2200 2300

VMA 450 4500 2200 2300

VMA 500 5000 2200 2300
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VMA 150 Compact Üres (igény szerint)
VMA 150 Compact Empty (on demand)

Speciális doboz (igény szerint)
Special box (on demand)

VMA 500 Szendvicsszerkez-
etű poliészter panelek
VMA 500 Sandwich polyester 
panels



/ Optional extras

Alváz
� Levehető vonófej - 1300 kg / 1600 kg 

(csak a VK Profi sorozathoz)
� Levehető vonófej - 200 kg / 2500 kg (csak 

a VK Profi sorozathoz)
� Tandem alváz (2000 kg) az egytengelyes alváz 

helyett (1300 kg)
Könnyen megraható utánfutók
� Egytengelyes alvázhoz, max. hosszúság: 4000 

mm (csak VK)
� Egytengelyes alvázhoz, min. hosszúság: 4500 

mm (csak VK)
� Tandem alváz (csak VK)
Kiadóegység
� Plusz egy ajtó (600 x 1800 mm)
� Plusz egy árukiadó
� Üveges tolóablak
� Porvédő ablak
� Háromszögponyva, fehér
� Négyszögponyva rugóstaggal, fehér
� Oldalsó szélvédő ponyva, fehér, gombos
� Karnis (magasság: kb. 250 mm)
� Szendvicsszerkezetű poliészter háromszög a 

2 árukiadó között
� Oldalsó szendvicsszerkezető poliészter 

szélvédő, nem rögzített
� Oldalsó szendvicsszerkezető poliészter 

szélvédő, összecsukható, rögzített
� Nyeregtető az árusító utánfutókhoz 

4000 mm hosszúságig
� Rögzített tolóablak (védőüveg)
� Karaván ablak
� Lenyitható asztal, trapézalakú (szélesség: 

1100/600 mm, hosszúság? 1340 mm), árukiadó
mögött rögzítve

� Lenyitható asztal, összecsukható, négyzetalakú
(szélesség: 1100 mm, hosszúság: 1340 mm), 
árukiadó mögött rögzítve

� Lenyitható asztal, összecsukható, 
trapézalakú, elülső panelhez csatolva

� Tetőablak, nyitható, 400 x 400 mm
� Állítható reklámtartó, tetőhöz rögzítve 
Bútorzat
� Munkafelület (mélység: 600 mm), támasztékokkal
� Melamin borítású pult, alatta lévő polc nélkül
� Melamin borítású pult, alatta pulccal
� Bakers's pult, ferde (védőüveg nélkül)
� Védőüveg (M: 200 mm), pulton rögzítve
� Védőüveg (M. 400 mm), pulton rögzítve
� Üvegpult (mélység: 200 mm, szélesség modelltól 

függően: 600-800 mm), védőüvegen rögzítve
� Fiók a főpult alatt a pénztárgépnek (zárható)
� Pult / munkaterület rozsdamentes acéllal borítva
� Plusz egy pult a főpult előtt (összecsukható)
� Többrekeszes polc az árukiadó felett (mélység: 
    300 mm)
� lAsószekrény (szélesség: 900 mm, 2 szárny) 
� Alsószekrény (szélesség: 450 mm, 1 szárny)
� Felsőszekrény ( szélesség: 900 mm, 2 szárny)
� Felsőszekrény (szélesség: 450 mm, 2 szárny)
� Polc (mélység: 300 mm), állítható, sín 

nélkül, rögzített
� Plusz polcok lehetségesek
� Polc (mélység: 300 mm), állítható, sínnel 

(magasság: kb. 20 mm), rögzített
� Plusz polcok lehetségesek

Chassis
� Drawbar which can be taken off -

1300 kg / 1600 kg (only for VK Profi series)
� Drawbar which can be taken off -

2000 kg / 2500 kg (only for VK Profi series)
� Tandem chassis (2000 kg) instead of 1-axle 

chassis (1300 kg)
Senklift chassis
� For 1-axle chassis, max. length: 4000 mm 

(only VK)
� For 1-axle chassis, min. length: 4500 mm 

(only VK)
� For tandem chassis (only VK)
Vending unit
� Additional door (600 x 1800 mm)
� Additional vending hatch
� Glas sliding window
� Dust protection window
� Canvas triangle, white
� Canvas rectangle with strut, white
� Lateral canvas wind protection, white, with buttons
� Pelmet (height: approx. 250 mm)
� Sandwich polyester triangle between 2 vending 

hatches
� Lateral sandwich polyester wind protection, not 

fitted
� Lateral sandwich polyester wind protection, can 

be folded away, fitted
� Pitched roof for vending trailers up to 4000 mm in 

length
� Fixed sliding window (safety glass)
� Caravan window
� Drawbar table, can be folded away, trapezoid-

shaped (width: 1100/600 mm, length: 1340 mm), 
fitted behind vending hatch

� Drawbar table, can be folded away, rectangular 
(width: 1100 mm, length: 1340 mm), fitted behind 
vending hatch

� Drawbar table, can be folded away, trapezoid-
shaped, attached to front panel

� Roof light, can be opened, 400 x 400 mm
� Adjustable advertisement support, fitted on roof 
Furniture
� Work surface (depth: 600 mm), with supports
� Melamine-covered counter without shelf below
� Melamine-covered counter with shelf below
� Bakers' counter, inclined (without glass protection)
� Glass protection (H: 200 mm), fitted on counter
� Glass protection (H: 400 mm), fitted on counter
� Glass counter (depth: 200 mm, width depending 

on model: 600-800 mm), fitted on glass protection
� Drawer below main counter for small cash register 

(can be locked)
� Counter / work space covered with stainless steel
� Additional counter in front of main counter (can 

be folded away)
� Shelf with several compartments above vending 

hatch (depth: 300 mm)
� Lower cupboard (width: 900 mm, 2 wings)
� Lower cupboard (width: 450 mm, 1 wing)
� Upper cupboard (width: 900 mm, 2 wings)
� Upper cupboard (width: 450 mm, 2 wings)
� Shelf (depth: 300 mm), adjustable, without rail, 

fitted
� Additional shelves possible
� Shelf (depth: 300 mm), adjustable, with rail 

(height: approx. 20 mm), fitted
� Additional shelves possible
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Levehető vonófej (1300 / 1600 kg, csak a VK Profi sorozathoz) / 
Drawbar which can be taken off (1300/1600 kg, only VK Profi series)

Nyeregtető / Pitched roof

Karaván ablak / Caravan window Tetőablak (nyitható) / 
Roof light (can be 
opened)

Állítható reklámtartó (a képen: árukiadó része) / Adjustable ad-
vertisment support (here: part of vending hatch)

Választható kiegészítők

Plusz egy pult a 
főpult előtt 
(összecsukható) / 
Additional counter
in front of main
counter (can be
folded away)



/ Optional extras
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� Higiénia modul: dupla mosogató szekrénnyel (2 
szárny), friss- és használtvíz csövek (tartályok), 5 l-
es bojler, papírtörlő tartó, szappantartó, 1db dupla 
aljzat a vevő kívánságának megfelelően rögzítve

� Alumínium szigetelés
Gáz és hozzá tartozó berendezések
� Tároló 2db 11kg.os gázpalacknak, külső ajtóval
� Tároló 2 db 33kg-os gázpalacknak, külső ajtóval
� Alap gázbeszerelés 2db 11kg-os palacnak
� Alap gázbeszerelés 2db 33kg-os palacknak
� Hivatalos német tanúsítvány
� Külső ajtó a gázpalackos rekesznek ( 600 x 600 

mm)
� Külső ajtó a gázpalackos rekesznek, nagy méret ( 

600 x 1500 mm)
� Cső a gázforráshoz, szeleppel
� Gáz grill, egyégős (Szél./Mélys./Mag.: 340 x 530 x 

250 mm), beépítve
� Gáz grill, háromégős (Szél./Mélys./Mag.: 650 x 530 

x 250 mm), beépítve
� Gázsütő ( 1 tartály, kb. 8 l, rozsdamentes acél,
6,1 kW, Szél./Mélys./Mag.: 300 x 600 x 290
mm), beépítve

� Gázsütő ( 2 tartály, kb. 2 x 8 l, rozsdamentes acél, 12,1
kW, Szél./Mélys./Mag.: 300 x 600 x 290 mm), beépítve

� Elektromos sütő ( 1 tartály, kb. 8 l, rozsdamentes
acél, 400 V, 5,4 kW, Szél./Mélys./Mag.: 300 x 600 x
290, beépítve, 400 V csatlakozó szükséges

� Gáz kebap grill (GD2, kb. 30 kg húshoz, ola-
jgyűjtővel, rozsdamentes acél, 7 kW, Szél./ Mélys./
Mag.: 395 x 525 x 915 mm), szigetelt munkaterülettel 
(oldal panelek és tető), gázcsövek, beépítve

� Gáz kebap grill (GD4, kb. 70 kg húshoz,
olajcsűjtővel, rozsdamentes acél, 14 kW, Szél./
Mélys./ Mag.: 510 x 635 x 1115 mm), szigetelt
munkafelülettel (oldal panelek és tető), gázcsövek,
beépítve

� Gáz Bain marie (Szél./Mélys./Mag.: 300 x 600 x 290 
mm, 2,4 kW), rozsdamentes acél, GN konténereknek 
(1/2 + 1/4), vízleeresztő elöl, GN konténerek nélkkül, 
gázcsövek

� Gáz melegentartó (Szél./Mélys./Mag.: 600 x 600 x 
290 mm, 5 kW), rozsdamentes acél, GN 
konténereknek (1/1 + 2 x 1/4), vízleeresztő elöl, GN 
konténerek nélkkül, gázcsövek

� Elektromos melegentartó 350 (Szél./Mélys./Mag.: 350 
x 550 x 230 mm, 1,2 kW, 230 V), GN konténerek 
nélkül (GN konténereke mélysége: max. 150 mm)

� Grillcsirke sütő
� Pizzasütő( 2 szint, max.: 8 pizza, Ø 250 mm, belső 

világítás/ablak nélkül, külső méretek: 785 x 600 x 530 
mm, belső méretek: 510 x 500 x 110 mm [2 x], 
hőmérséklet: 0°-500° C, állítható, 78,5 kg, 6 kW, 380 
V)

� Kerámia tűzhely (Szél./Mélys./Mag.: 750 x 550 x 300 
mm, gáz, kétégős, rozsdamentes acél,  2db 
alátámasztó sütőrostély, 2db gázégő, 13 kW/ gázégő 
wok-hoz és serpenyőhöz, szigetelt munkaterület, 
gázcsövek, beépítve)

� Sharp forrólevegős, mikrohullámú sütő (Szél./ Mélys./ 
Mag.: 520 x 488 x 309 mm, AC áramellátás szük-
séges: 2,9 kW, 230 V, dupla grill, memória menü, 
külső teljesítmény: 100 W, 26 l)

Electric equipment
� Külső aljzat külső áramellátáshoz (230 V)
� Elágazó doboz FI megszakítóval és biztosítékkal
� 1 hosszú neonlámpa kapcsolóval (220 V)

� Hygiene module: double sink with cupboard (2 
wings), fresh and used water pipes (canisters), 5 l 
boiler, paper towel dispenser, soap dispenser, 1 
double socket, fitted in accordance with custom-
er's wishes

� Aluminium insulation 
Gas and assorted machinery
� Compartment for 2 11 kg gas bottles, with 

exterior door
� Compartment for 2 33 kg gas bottles, with exterior 

door
� Basic gas installation for 2 11 kg bottles
� Basic gas installation for 2 33 kg bottles
� Official German certificate
� Exterior door for gas bottle compartment 

(600 x 600 mm)
� Exterior door for gas bottle compartment, large 

(600 x 1500 mm)
� Pipe to gas source, with valve
� Gas grill, 1 flame (W/D/H: 340 x 530 x 250 mm), 

fitted
� Gas grill, 3 flames (W/D/H: 650 x 530 x 250 mm), 

fitted
� Gas fryer (1 tank, approx. 8 l, stainless steel,

6.1 kW, W/D/H: 300 x 600 x 290 mm), fitted
� Gas fryer (2 tanks, approx. 2 x 8 l, stainless steel,

12.2 kW, W/D/H: 300 x 600 x 290 mm), fitted
� Electric fryer (1 tank, approx. 8 l, stainless steel, 

400 V, 5.4 kW, W/D/H: 300 x 600 x 290 mm), 
fitted, 400 V connection necessary

� Gas kebap grill (GD2, for approx. 30 kg of meat, 
with oil collector, stainless steel, 7 kW, W/D/H: 395 
x 535 x 915 mm), including insulated work space 
(side panel and roof), gas pipes, fitted

� Gas kebap grill (GD4, for approx. 70 kg of meat, 
with oil collector, stainless steel, 14 kW, W/D/H: 
510 x 635 x 1115 mm), including insulated work 
space (side panel and roof), gas pipes, fitted

� Gas bain marie (W/D/H: 300 x 600 x 290 mm,
2.4 kW), stainless steel, for GN containers (1/2 + 
1/4), water drain in front, without GN containers, 
gas pipes

� Gas bain marie (W/D/H: 600 x 600 x 290 mm, 
5 kW), stainless steel, for GN containers (1/1 + 
2 x 1/4), water drain in front, without GN con-
tainers, gas pipes

� Electric bain marie 350 (W/D/H: 350 x 550 x 230 
mm, 1.2 kW, 230 V), without GN containers 
(depth GN containers: max. 150 mm)

� Chicken grill
� Pizza oven (2 decks, max.: 8 pizzas, Ø 250 mm, 

without interior lights/window, external measures: 
785 x 600 x 530 mm, internal measures: 510 x 
500 x 110 mm [2 x], temperatures: 0°-500° C, 
adjustable, 78.5 kg, 6 kW, 380 V)

� China stove (W/D/H: 750 x 550 x 300 mm, gas, 
2 flames, stainless steel, 2 support grids, 2 gas 
burners, 13 kW each, for woks and steel frying 
pans, insulated workspace, gas pipes, fitted)

� Sharp hot-air micro-wave oven (W/D/H: 520 x 488 
x 309 mm, AC power required: 2.9 kW, 230 V, 
double grill, memory menu, output power: 1000 W, 
26 l)

Electric equipment
� Exterior socket for power supply from the outside 

(230 V)
� Junction box with FI breaker and fuses
� 1 long neon light with switch (220 V)
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Választható kiegészítők

Tároló a 2db gázpalacknak (2 x 11 kg) / 
Compartment for gas bottles (2 x 11 kg)

Tároló a 2db 
gázpalacknak (2 x 33 
kg) / Compart. for 
gas bo. (2 x 33 kg)

Gáz grill (1 + 3 égős)
Gas grill (1 + 3 flames)

Gázsütő (2 tartály)
Gas fryer (2 tanks)

Gáz melegentartó (200 x 290 mm) GN konénerekkel és anélkül 
Gas bain marie (300 x 600 x 290 mm) with and without GN containers

Lenyitható
asztal / 
Drawbar 
table

Felső szekrény / Upper 
cupboard

Höhe: 0,6 m 
Hauteur : 0,6 m 
Height: 0,6 m

Magasság: 
1,4 m 
Height: 
1,4 m



/ Optional extras
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Elektromos berendezés
� 1db dupla aljzat
� Elektromos beszerelés (400 v / 16 A) 

külső aljzattal a külső áramforrásnak, 
elágazó doboz FI megszakítóval és 
bíztosítékkal

� Elektromos beszerelés (400 v / 32 A) külső 
aljzattal a külső áramforrásnak, elágazó doboz 
FI megszakítóval és bíztosítékkal

� Kapcsolóaljzat (400 V / 16 A)
� Fogyasztásmérő (230 V)
� Fogyasztásmérő (400 V)
� 3 db egysoros spotlámpa (230 V)
Hűtők és fagyasztók
� Hűtő (kb. 130 l, 230 l, 230 V), beépített
� Magas hűtő C290 (230 V, Szél./Mélys./Mag.: 

600 x 600 x 1450 mm, összteljesítmény: 290 l, 
áramfogyasztás: 0,74 kWh / 24 h)

� Italoshűtő üvegajtóval (230 V, kb. 380 l, Szél./ 
Mélys./Mag.: 600 x 600 x 1450 mm)

� Kombinált hűtő/fagyasztó (Szél./Mélys./Mag.: 
1450 x 600 x 600 mm, hűtő: kb. 170 l, fagyasztó: 
kb. 65 l)

� Fagyasztó (kb. 95 l, Szél./Mélys./Mag.: kb. 600 x 
600 x 850 mm)

� Magas fagyasztó (230 V, kb. 205 l, Szél./Mélys./ 
Mag.: 580 x 600 x 1480 mm), beépített

� Kabinet hűtő 100, védőüveg, lámpák, csendes 
hűtőmechanizmus , +4°/+8° C,bemutató felület 
rozsdamentes acélból, a vevő kívánságának meg-
felelően beépítve (Szél./Mélys./mag.: 1010 x 725 
x 1150 mm)

� Kabinet hűtő 125, védőüveg, lámpák, csendes 
hűtőmechanizmus +4°/+8° C,C,bemutató felület 
rozsdamentes acélból, a vevő kívánságának meg-
felelően beépítve (Szél./Mélys./Mag.: 1260 x 725 
x 1150 mm)

� Kabinet hűtő 150, védőüveg, lámpák, csendes 
hűtőmechanizmus +4°/+8° C,C,bemutató felület 
rozsdamentes acélból, a vevő kívánságának meg-
felelően beépítve (Szél./Mélys./Mag.: 1510 x 725 
x 1150 mm)

Más választható kiegészítők igény szerint

� 1 double socket
� Electric installation (400 V / 16 A) with exterior 

socket for power supply from the outside, junction 
box with FI circuit breaker and fuses

� Electric installation (400 V / 32 A) with exterior 
socket for power supply from the outside, junction 
box with FI circuit breaker and fuses

� Coupler socket (400 V / 16 A)
� Electricity meter (230 V)
� Electricity meter (400 V)
� 3 on-axis spot lights (230 V)
Refrigerators and freezers
� Refrigerator (approx. 130 l, 230 V), fitted
� High refrigerator C290 (230 V, W/D/H: 600 x 600 

x 1450 mm, gross capacity: 290 l, power con-
sumption: 0.74 kWh / 24 h)

� Refrigerator for beverages with glass door (230 V, 
approx. 380 l, W/D/H: approx. 600 x 600 x 1450 
mm)

� Combination refrigerator/freezer (W/D/H: 1450 x 
600 x 600 mm, fridge: approx. 170 l, freezer: 
approx. 65 l)

� Freezer (approx. 95 l, W/D/H: approx. 600 x 600 
x 850 mm)

� High freezer (230 V, approx. 205 l, W/D/H: 580 x 
600 x 1480 mm), fitted

� Cooler cabinet 100, glass protection, lights, silent 
cooling mechanism +4°/+8° C, display area in 
stainless steel, fitted in accordance with cus-
tomer's wishes (W/D/H: 1010 x 725 x 1150 mm)

� Cooler cabinet 125, glass protection, lights, silent 
cooling mechanism +4°/+8° C, display area in 
stainless steel, fitted in accordance with cus-
tomer's wishes (W/D/H: 1260 x 725 x 1150 mm)

� Cooler cabinet 150, glass protection, lights, silent 
cooling mechanism +4°/+8° C, display area in 
stainless steel, fitted in accordance with cus-
tomer's wishes (W/D/H: 1510 x 725 x 1150 mm)

Other optional extras on demand
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Választható kiegészítők

Speciális fagyasztó igény 
szerint / Special freezer on 
demand

Speciális fagyasztók tolótetővel / Special freezers 
with sliding lids

Tartály a kimért 
fagylaltoknak / 
Sink for ice-
cream scoops

Hűtő (kb. 130 l) 
Refrigerator (approx. 130 l)

3 db egysoros spotlámpa 
/ 3 on-axis spot lights

Grillcsirke sütő / Chicken grill

Kerámia tűzhely / China 
stove

Külső aljzat a külső áramellátáshoz / 
Exterior socket for power supply from the 
outside
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Kastenanhänger
Spezialtransporter Tieflader

Bagagères
Remorques spéciales roues
extérieures

General-purpose trailers
Special lowrider trailers
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Kofferanhänger 

Fourgons 

Box vans
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Teljes kínálatunk
Our complete product range

Fahrzeugtransporter

Porte-véhicules

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

Véhicules de vente

Vending vehicles
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Pferdeanhänger 

Vans 

Horse boxes
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Kofferaufbauten für Lkw

Superstructures pour
camions

Lorry boxes
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Viehanhänger

Bétaillères

Livestock trailers
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Aluauffahrschienen
Endlosfaltstraße

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

AL

AS 155/500

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.
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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.

®
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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

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


