Aluminium liften
Top-Lift, liften op aanhangwagen of op voertuigen

Pionier in ladderliften
voor dakdekkers

Böcker ladderliften vormen sinds begin jaren 1960 het
beeld op diverse bouwplaatsen. Vooral vanwege de
legendarische levensduur en hun hoge efficiëntie zijn
deze liften de ideale partner voor alle werkzaamheden
in de bouw.
De Top-Lift bestaat uit een aandrijfunit,
ladderelementen van 1 of 2 m, een knikstuk en een
slede met valveiligheid. De lift wordt op de werf
opgebouwd. Het maximaal nuttig hefvermogen
bedraagt 250 kg.
De Simply is een kleine handige lift. De geringe
werkoppervlakte, de snelle opbouw, de éénvoudige
bediening en de mogelijkheid om zowel een
meubelbak als een uni-plateau te gebruiken maken
van de Simply een allrounder in de lifttechniek.
De Junior kan door zijn compacte afmetingen en
zijn beperkt eigengewicht praktisch overal geplaatst
worden. Deze lift bestaat in een variante van 750 kg
(B-rijbewijs) en een variante 1.200 kg (BE-rijbewijs)
De Avario is een krachtige en compacte bouwlift
voorzien van een hydraulisch knikstuk. De lift kan
eveneens voorzien worden van een hydraulische
wielaandrijving.
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Ladderlift Top-Lift

Ladderlift Simply

	Monteerbare ladderlift
	Max. lengte: tot 20 m
	Max. hefvermogen: tot 250 kg
	Max. snelheid: tot 40 m/min

	Eenvoudig en efficiënt
	Max. uitschuiflengte: tot 21 m
	Max. hefvermogen: tot 250 kg
	Max. snelheid: tot 28 m / min
	Optioneel met mechanisch knikstuk
	Rijbewijs: B

Ladderlift Junior

Ladderlift Avario

	Compact en snel opgebouwd
	Max. uitschuiflengte: tot 24 m
	Max. hefvermogen: tot 250 kg
	Max. snelheid: tot 48 m/min
	Optioneel met mechanisch of automatisch knikstuk
	Rijbewijs: B of BE

	Robuust en stevig
	Max. uitschuiflengte: tot 27 m
	Max. hefvermogen: tot 270 kg
	Max. snelheid: tot 50 m/min
	Met automatisch knikstuk
	Rijbewijs: BE
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Ladderlift Top-Lift

Knikstuk instelbaar van
20° tot 45°

44 m kabel

Ladderelementen
van 1 of 2 m

Universele slede of
kiepslede
Basiselement van
2 m met kantelbare
voetplaten voor een
veilige opstelling

Uni-laadbak Komfort,
70 x 44 x 70 cm

Technische gegevens

Platform, 60 x 85 x 35 cm met
neerklapbare zijwanden
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Model

Top-Lift Basic

Top-Lift Standard

Top-Lift HighSpeed

Hefvermogen [kg]

150

250

230

Snelheid van de slede [m/min]

25

34

20 / 40

Max. lengte [m]

20,30

20,30

20,30

Lengte van de hijskabel [m]

44

44

44

Motorspanning [V]

230

230

230

Gewicht van de aandrijfunit [kg]

47

54

54

Ladderlift Simply
Kopstukwielen ook zijdelings verstelbaar
Optioneel met manueel
knikstuk mogelijk

Optimale kabelgeleiding voor
een minimale vering van het
ladderpakket bij belasting

Horizontaal en verticaal regelbare
geleidingsrail voor het recht uitschuiven
van de ladderelementen en het zacht
rijden van de slede te garanderen
Neerklapbare dissel met
kogelkoppeling en steunwiel
gemonteerd aan het ladderpakket

Diverse toebehoren
voor dakwerker en
verhuizer mogelijk

Technische gegevens
Model

Simply

Hefvermogen [kg]

250

Uitschuifbaar van - tot [m]

5,15 - 20,80

Totaalgewicht in transport [kg]

750

Rijbewijs

B

Lengte in transport [mm]

5.950

Breedte in transport [mm]

1.470

Lengte van het ladderpakket [mm]

5.250

Snelheid van de slede [m/min]

28

Verkrijgbaar met
230 V elektro- of
benzinemotor

Ergonomisch laden
en lossen dankzij de
traploos uittrekbare
onderverlenging

Verlichting
permanent in
het chassis
geïntegreerd

De technische gegevens zijn louter ter inlichting. Aangezien constante verbeteringen kunnen gebeuren, kunnen de producten veranderen. De foto’s zijn louter informatief en niet bindend.
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Ladderlift
Junior

250 kg

18 - 24 m

750 - 1.200 kg

Kopstukwielen zijdelings
verstelbaar (optioneel)

Optimale kabelgeleiding voor
een minimale vering van het
ladderpakket bij belasting

Horizontaal en verticaal
regelbare geleidingsrail voor
het recht uitschuiven van
de ladderelementen en het
zacht rijden van de slede te
garanderen

De Junior dakdekkersliften zijn heel compacte,
hydraulisch uitschuifbare liften op aanhangwagen.
Deze liften kunnen voorzien worden van inschuifbare
wielassen zodat de breedte van de lift minder dan 90
cm is. In combinatie met hun ladderpakket van slechts
3,6 m en een inschuifbare dissel is deze lift de ideale
partner voor alle krappe bouwplaatsen. De Juniorliften 18 m of 21 m zijn verkrijgbaar in een versie van
750 kg. Dit maakt het mogelijk om deze over de weg
te vervoeren zonder aparte inschrijving en waarbij de
chauffeur enkel een B-rijbewijs bezit. De Junior HD
24 is enkel te verkrijgen in een versie van 1.200 kg.
Junior-liften worden aangedreven door een elektrische
motor (230 V), een Honda benzinemotor van 13 pK of
een hybride-versie. Alle modellen kunnen uitgerust
worden met een manueel knikstuk en bijkomende
aluminium ladderelementen. Het model HD 24 K is
standaard uitgerust met een hydraulisch verstelbaar
knikstuk.

Dissel inschuif- en of
wegneembaar voor
het verkleinen van
de werkplaats
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Met elektrische
motor 230 V, Hondabenzine motor of
hybride elektrisch- en
benzinemotor mogelijk

Aluminium ladderelementen
uit een speciale legering voor
een minimale doorbuiging,
zelf met last

Een ruim aanbod aan
toebehoren voor bijna
alle toepassingen

Optioneel
inschuifbare
wielassen

Verlichting permanent in
het chassis geïntegreerd

De voordelen in het kort
	Uitschuifbaar tot max. 24 m
	250 kg hijsvermogen bij transportsnelheden tot 48 m/min
	Geïntegreerd knikstuk met groot verstelbereik voor optimale
aanpassing aan het hellende dak (alleen HD 24 K)
	Aandrijving naar keuze via 230 V elektromotor en/of Honda
benzinemotor
	Chassis met speciale beschermende coating (antraciet) en een
zeer laag zwaartepunt voor maximale rijstabiliteit
	De motor is onderhoudsvriendelijk gemonteerd, waardoor hij
gemakkelijk toegankelijk is
	Standaard ruime, afsluitbare gereedschapskist

Technische gegevens
Model

HD 18 / 0-5
ongeremd

HD 18 / 0-5
geremd

HD 18 / 0-5
geremd

HD 21 / 0-6
geremd

HD 24 / 0-7
geremd

HD 24 K / 0-7
geremd

Hefvermogen [kg]

250

250

250

250

250

250

Uitschuifbaar van - tot [m]

4,0 - 17,8

4,1 - 17,8

4,1 - 17,8

4,1 - 20,9

4,1 - 23,7

4,1 - 20,0

Totaalgewicht in transport [kg]

750

750

1.200

750 / 1.200

1.200

1.200

Rijbewijs

B

B

BE

B / BE

BE

BE

Lengte in transport [mm]

4.890

4.900

4.900

4.900

4.900

5.200

Breedte in transport [mm]

1.299

1.299

1.299

1.299

1.299

1.299

Lengte van het ladderpakket [mm]

4.005

4.005

4.005

4.060

4.115

4.072

Hoogte tot aan de dakgoot [m]

-

-

-

-

-

18

Lengte van het knikstuk [m]

-

-

-

-

-

5,8

Snelheid van de slede [m/min]

24 / 48

24 / 48

24 / 48

24 / 48

24 / 48

24 / 48

Past met een inschuifbare wielas zelfs dooreen
standaard deur

Mechanisch knikstuk (optioneel)

Inschuifbare wielas, rangeerbreedte 0,89 m
(optioneel)

De technische gegevens zijn louter ter inlichting. Aangezien constante verbeteringen kunnen gebeuren, kunnen de producten veranderen. De foto’s zijn louter informatief en niet bindend.

7

Ladderlift
Avario

270 kg

27 m

1.900 kg

De dakdekkerslift Avario HD 27 K is door zijn
compacte transportlengte van 5,90 m, maximale
uitgeschoven lengte van 27 m, geïntegreerd
knikstuk en een laadvermogen van maximaal 270
kg een allrounder onder de Böcker liften. Door zijn
opbouw van het ladderpakker zonder de storende
achterste overhang en een verbeterd zwaartepunt
slaat de dakdekkerslift Avario een goed figuur
in het verkeer. Op kleine bouwplaatsen biedt de
HD 27 K extra voordelen door zijn inschuifbare
dissel (optioneel) waardoor de benodigde
ruimte nog vermindert wordt. Met zijn in optie
verkrijgbare wielaandrijving is het mogelijk een
juiste positionering uit te voeren. De Avario wordt
aangedreven door een Honda 13 pK. Het knikstuk
heeft een variabel verstelbereik en laat zich
aanpassen aan elke dakhelling.

Inschuifbare dissel
(optioneel)
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Honda-motor in
een afsluitbare
omkasting, optioneel
met geluidsdemping.
Optioneel met extra
elektrische motor

Geïntegreerd knikstuk met
groot verstelbereik voor een
optimale aanpassing aan
het hellend dak

Optimale kabelgeleiding
voor een minimale vering
van het ladderpakket bij
belasting
Horizontaal en verticaal
regelbare geleidingsrail voor
het recht uitschuiven van
de ladderelementen en het
zacht rijden van de slede te
garanderen
Aluminium ladderelementen
uit een speciale legering
voor een minimale
doorbuiging, zelf met last

Rugvriendelijk laden en
lossen dankzij de traploos
uittrekbare verlenging
(eendelig, 2,5 m lang)

Technische gegevens

De voordelen in het kort
	Max. uitschuiflengte van 27 m

Model

HD 27 K / 0-7

	270 kg hefvermogen

Hefvermogen [kg]

270

Uitschuifbaar van - tot [m]

5,0 - 27,0

Totaalgewicht in transport [kg]

1.900

Rijbewijs

BE

Lengte in transport [mm]

5.950

Breedte in transport [mm]

1.599

Lengte van het ladderpakket [mm]

4.850

Hoogte tot aan de dakgoot [m]

20,3

Lengte van het knikstuk [mm]

6.800

Snelheid van de slede [m/min]

50

	Zuinige, krachtige Honda benzinemotor
	Optioneel met extra 230 volt elektromotor
	Grote tank voor lange inzetduur
	Transportsnelheid tot 50 m/min
	Alle motorfuncties van buitenaf te bedienen, dus geen
verwijdering van de motorkap nodig
	Chassis met speciale beschermende coating (antraciet) en
een zeer laag zwaartepunt voor maximale rijstabiliteit
	In het oog houden van de lading dankzij de mechanische
afstandsbediening
	Geïntegreerd knikstuk met groot verstelbereik voor
optimale aanpassing aan het hellende dak

Krachtige wielaandrijving

Zuinige Honda aandrijfmotor en grote tank

Verstelbare draaikrans met mechanische
vergrendeling

De technische gegevens zijn louter ter inlichting. Aangezien constante verbeteringen kunnen gebeuren, kunnen de producten veranderen. De foto’s zijn louter informatief en niet bindend.
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De juiste
meubellift voor
elke verhuis
Böcker heeft een breed gamma aan meubelliften. De
betaalbare Top-Lift kan bijvoorbeeld heel eenvoudig
worden gemonteerd en kan ondanks zijn lage gewicht
toch lasten tot 250 kg heffen. Simply, een meubellift
op aanhanger, is een perfecte combinatie van
flexibiliteit, veiligheid en gebruiksgemak. De compacte
aanhangerlift Junior past dan weer makkelijk door elke
standaarddeur, dankzij zijn inschuifbare as (optioneel).
Wilt u zwaardere ladingen heffen? Dan kan u kiezen
voor de modellen Avario of Arriva. Beide kunnen een
last tot 400 kg tillen maar hebben toch weinig ruimte
nodig, dankzij de hydraulische wielaandrijving.
Elke meubellift van Böcker wordt gemaakt in Duitsland
en voldoet aan de hoogste veiligheidsvoorwaarden.
Toch hebben onze liften een uitstekende prijskwaliteitverhouding. Bovendien hebben we een
geschikte lift voor elke situatie. Wilt u weten welke lift
het beste past bij uw doelen en wensen? Contacteer
ons dan gerust. We geven graag advies op maat van
uw bedrijf.
Als klant van Böcker profiteert u bovendien van
onze after sales service in heel België. Zo kunt
u bijvoorbeeld beroep doen op onze technische
dienst voor pechverhelping op de werf. Onze
depannagevoertuigen zijn uitgerust met moderne
tools en een grote stock aan wisselstukken. We geven
u ook met plezier een opleiding over hoe u correct
omgaat met uw meubellift.
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Meubellift Top-Lift

Meubellift Simply

	Monteerbare meubellift
Max. lengte : 20 m
Max. hefvermogen : 250 kg
Max. snelheid : 40 m/min

	Eenvoudig en efficiënt
	Max. uitschuiflengte : 21 m
	Max. hefvermogen : 250 kg
	Max. snelheid : 28 m/min
	Rijbewijs B

Meubellift Junior

Meubellift Avario

	Compact en snel inzetbaar
	Max. uitschuiflengte : 24 m
	Max. hefvermogen : 250 kg
	Max. snelheid : 48 m/min
	Rijbewijs B of BE

	Robuust en gemakkelijk manoeuvreerbaar
	Max. uitschuiflengte : 26 m
	Max. hefvermogen : 400 kg
	Max. snelheid : 50 m/min
	Rijbewijs BE

Meubellift Arriva

Meubellift Agilo

	Betrouwbaar op iedere hoogte
	Max. uitschuiflengte : 36 m
	Max. hefvermogen : 400 kg
	Max. snelheid : 50 m/min
	Rijbewijs BE

	Gemonteerd op een voertuig rijbewijs B of rijbewijs C
	Max. uitschuiflengte : 55 m
	Max. hefvermogen : 400 kg
	Max. snelheid : 60 m/min
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Meubellift
Top-Lift
De Top-Lift meubelliften zijn de lichtgewicht en
economische meubelliften van Böcker. Zij maken
indruk door het snelle transport en de eenvoudige
montage. De lichte aluminium elementen worden
gemakkelijk aan elkaar geschroefd en dankzij het
geringe gewicht kan de constructie gemakkelijk
opgericht worden. De aandrijving wordt eenvoudig
aan de voorzijde van de basisladder bevestigd. Het
lage eigengewicht en de automatische vergrendeling
zorgen voor aanvullend comfort.

44 m kabel

Ladderelementen
van 1 of 2 m

Voordelen
	Max. hoogte: 20,30 m
	Totaal max. hefvermogen: 250 kg
	Eenvoudige montage
	Neemt weinig ruimte in bij het transport
	Eenvoudige montage van de motorunit langs de voorkant
	Montage zonder gereedschap
	Onderhoudsvriendelijk
	Elektrische kabels van de bediening en eindeloop voorzien van
een stekker
	Eenvoudig te bedienen met afstandsbediening van op de grond
of met bediening in het kopstuk*
	Geleidelijk versnellen en vertragen van de meubelbak*
	Stabiele opstelling dankzij kantelbare voetstukken
	Slappe kabelbeveiliging op de motorunit
	Meubelbak inschuifbaar of optioneel draai -en inschuifbaar
	Meubelbak met neerklapbare zijwanden
	Telescopische steun geeft extra ondersteuning bij hogere
werkzaamheden

*enkel bij model 236 MV
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Slede met loopwielen
zowel onder als boven
het ladderprofiel voor
een betere verdeling
van de last op het
ladderprofiel
Basiselement van
2 m met kantelbare
voetplaten voor een
veilige opstelling

Technische gegevens
Model

Top-Lift 200 M1

Top-Lift 200 M2

Top-Lift 236 MV

Hefvermogen [kg]

200

200

250

Snelheid van de slede [m/min]

34

20 / 40

0 - 36

Max. lengte [m]

20,30

20,30

20,30

Motorspanning [V ]

230

230

230

Gewicht van de aandrijfunit [kg]

54

54

54

Eenvoudige montage van de motorunit

Bediening in het kopstuk (model 236 MV)

Meubelbak draaibaar en inschuifbaar
(optie)

De technische gegevens zijn louter ter inlichting. Aangezien constante verbeteringen kunnen gebeuren, kunnen de producten veranderen. De foto’s zijn louter informatief en niet bindend.
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Meubellift
Simply

250 kg

Kopstukwielen
zijdelings verstelbaar

21 m

750 kg

Optimale kabelgeleiding voor een minimale
vering van het ladderpakket bij belasting

Horizontaal en verticaal regelbare
geleidingsrail voor het recht uitschuiven van
de ladderelementen en het zacht rijden van
de slede te garanderen
Neerklapbare dissel met kogelkoppeling en
steunwiel gemonteerd op het railpakket

De Simply universele lift combineert de
eigenschappen goed, goedkoop en krachtig als
geen andere hoogwaardige lift. Hij kenmerkt
zich met name door zijn robuuste constructie en
eenvoudige bediening. Dit maakt de Simply een
allrounder voor alle toepassingen.

Aluminium ladderelementen
uit een speciaal legering voor
een minimale doorbuiging,
zelf met last

Verkrijgbaar met 230 V
elektro- of benzinemotor

Ergonomisch laden en lossen
dankzij de traploos uittrekbare
onderverlenging

Verlichting
permanent in het
chassis geïntegreerd
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Met een opstelruimte van 4,6 m² is het gebruik op de
kleinste ruimte mogelijk

Technische gegevens

Voordelen

Model

Simply

Hefvermogen [kg]

250

Uitschuifbaar van - tot [m]

5,15 - 20,80

Totaalgewicht in transport [kg]

750

Rijbewijs

B

Lengte in transport [mm]

5.950

Breedte in transport [mm]

1.470

Lengte van het ladderpakket [mm]

5.250

Snelheid van de slede [m/min]

28

	Kan gebruikt worden als bouwlift of als meubellift, met
elektrische of benzinemotor
	Extreem geringe doorgangshoogte en –breedte dankzij de
compacte constructie
	Bijzonder gemakkelijk manoeuvreerbaar op de plaats van
gebruik dankzij het geringe gewicht van slechts 750 kg
	Kan met bijna elk voertuig en een rijbewijs klasse B
getransporteerd worden
	Neemt op de plaats van gebruik slechts 4,6 m2 in
	Optimale werkradius van 360 graden dankzij in alle richtingen
verstelbare verstelbare kroonwielvergrendelingen
	Maximale betrouwbaarheid en gebruiksgemak, dankzij een
verbeterde eenvoudige bedieningstechnologie
	Het bijzonder lage zwaartepunt van het chassis zorgt voor een
optimale wegligging

Rijbewijs klasse B is voldoende

Aandrijving via krachtige benzine- of elektromotor

Ook opstellen op oneffen ondergronden

De technische gegevens zijn louter ter inlichting. Aangezien constante verbeteringen kunnen gebeuren, kunnen de producten veranderen. De foto’s zijn louter informatief en niet bindend.
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Meubellift
Junior

250 kg

18 - 24 m

750 - 1.200 kg

Telescopische
kopstukwielen
(optioneel)

Aluminium ladderelementen
uit een speciale legering voor
een minimale doorbuiging,
zelf met last

Horizontaal en verticaal
regelbare geleidingsrail
voor het recht uitschuiven
van de ladderelementen
en het zacht rijden van de
slede te garanderen

Groot, vlak meubelplatform
met neerklapbare zijwanden
(90°/180°), optioneel
draaibaar en uitschuifbaar

Honda-motor in een
afsluitbare omkasting,
optioneel met geluidsdemping.
Optioneel met extra
elektrische motor

Moderne binnensteden bieden tegenwoordig
vaak heel weinig ruimte voor verhuizingen en
meubeltransporten, maar ook oude steden
maken met hun nauwe steegjes het gebruik
van klassieke meubelliften zeer moeilijk. Met
de beproefde Junior biedt Böcker een lift aan,
die dankzij zijn compacte afmetingen voor
deze toepassing geschikt is. De meubellift past
moeiteloos door een standaard deuropening en
vindt door zijn compacte afmetingen praktisch
overal een geschikte opstelplaats.

Dissel inschuif- en of wegneembaar voor
het verkleinen van de werkplaats
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As optioneel inschuifbaar
voor het verminderen van de
doorrijbreedte.
Verlichting geïntegreerd
in het chassis

Voordelen
	Tot 24 m maximale transporthoogte
	250 kg hijsvermogen bij transportsnelheden tot 48 m/min
	Aandrijving naar keuze via 230 V elektromotor (standaard) en/of een 13 pK
krachtige Honda benzinemotor elektrisch gestart
	Chassis met een laag zwaartepunt voor veilige rijstabiliteit
	De motor is onderhoudsvriendelijk gemonteerd, waardoor hij gemakkelijk
toegankelijk is
	Stabiele, compacte ladder voor het gebruik op kleine ruimte
	Rangeerbreedte van 0,89 m dankzij optioneel inschuifbare as
	Gegalvaniseerde insteekbare steunen zorgen voor veilige positionering en
eenvoudige montage van de lift
	Optioneel elektro hydraulische bediening (onder – boven) met start / stop
bij het werken met de elektromotor

Technische gegevens
Model

HD 18 / 0-5
niet geremd

HD 18 / 0-5
geremd

HD 18 / 0-5
geremd

HD 21 / 0-6
geremd

HD 21 / 0-6
geremd

HD 24 / 0-7
geremd

Hefvermogen [kg]

250

250

250

250

250

250

Uitschuifbaar van - tot [m]

4,0 - 17,8

4,1 - 17,8

4,1 - 17,8

4,1 - 20,9

4,1 - 20,9

4,1 - 23,7

Totaalgewicht in transport [kg]

750

750

1.200

750

1.200

1.300

Rijbewijs

B

B

BE

B

BE

BE

Lengte in transport [mm]

4.980

4.980

4.980

4.980

4.980

4.980

Breedte in transport [mm]

1.299

1.299

1.299

1.299

1.299

1.299

Lengte van het ladderpakket [mm]

3.855

3.855

3.855

3.910

3.910

3.965

Snelheid van de slede [m/min]

24 / 48

24 / 48

24 / 48

24 / 48

24 / 48

24 / 48

Te rijden met vrijwel alle gangbare
personenauto‘s

Past zelfs door een standaard deur

Mechanische afstandsbediening

Honda motor 13 pK elektrisch gestart

De technische gegevens zijn louter ter inlichting. Aangezien constante verbeteringen kunnen gebeuren, kunnen de producten veranderen. De foto’s zijn louter informatief en niet bindend.

17

Meubellift
Avario

400 kg

26 m

1.900 kg

Telescopische
kopstukwielen (optioneel)

De Avario meubellift combineert de traditionele
sterke punten van de Böcker meubelliften met
een compact ontwerp en enorme prestaties. Met
een hefvermogen tot 400 kg en een maximale
uitschuiflengte tot 26 m maakt hem tot een der
krachtigste meubelliften op de markt. Door zijn
compacte afmetingen is de Avario op een beperkte
werkplaats inzetbaar, door zijn laag zwaartepunt
en geen overhang naar achteren heeft hij ook bij
transport uitstekende rijeigenschappen.

Optimale kabelgeleiding
voor een minimale vering
van het ladderpakket bij
belasting
Horizontaal en verticaal
regelbare geleidingsrail
voor het recht uitschuiven
van de ladderelementen
en het zacht rijden van de
slede te garanderen

Groot, vlak meubelplatform met
opklapbare zijwanden (90°/180°),
optioneel draaibaar en uitschuifbaar

Dissel optioneel
ook in hoogte
verstelbaar
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Honda-motor in
een afsluitbare
omkasting,
optioneel met
geluidsdemping.
Optioneel met extra
elektrische motor

Aluminium
ladderelementen uit een
speciale legering voor een
minimale doorbuiging,
zelf met last

Hydraulische
wielaandrijving op beide
wielen (optioneel)
Ergonomisch laden en
lossen dankzij de traploos
uittrekbare onderverlenging

Technische gegevens

Voordelen
	Zuinige 13 pK Honda motor

Model

HD 26 / 1-7 LH

Hefvermogen [kg]

400

Uitschuifbaar van - tot [m]

5,0 - 26,0

Totaalgewicht in transport [kg]

1.900

	De motor is onderhoudsvriendelijk gemonteerd waardoor
hij gemakkelijk toegankelijk is

Rijbewijs

BE

Lengte in transport [mm]

5.800

	Geen achterste overhang en laag zwaartepunt zorgen
voor uitstekende rijeigenschappen

Breedte in transport [mm]

1.599

Lengte van het ladderpakket [mm]

4.850

Snelheid van de slede [m/min]

50

	Grote benzinetank van 9 l
	Transportsnelheid tot 50 m/min
	Alle motorfuncties van buitenaf te bedienen, dus geen
verwijdering van de motorkap nodig

	Slijtvaste, nauwsluitende wielaandrijving (optioneel) zorgt
voor exact positioneren op de locatie
	Gegalvaniseerde en verstelbare steunen zorgen voor een
stabiele afstempeling van de lift
	Elektro-hydraulische bediening, bediening onder-boven
(optioneel) met start / stop functie

Elektrische afstandsbediening met
4 m soepele kabel

Automatische bediening onder / boven
met vertraagde start en stop

Afstandsbediening in combinatie met een
automatische bediening (optioneel)

De technische gegevens zijn louter ter inlichting. Aangezien constante verbeteringen kunnen gebeuren, kunnen de producten veranderen. De foto’s zijn louter informatief en niet bindend.
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Meubellift
Arriva

400 kg

26 - 37 m

1.800 - 2.300 kg

Telescopische kopstukwielen
(optioneel)

Optimale kabelgeleiding voor
een minimale vering van het
ladderpakket bij belasting

De Arriva is de klassieker onder de meubelliften van
Böcker. Door de continue verbeteringen en innovaties
is de Arriva een moderne en krachtige meubellift.
Voorzien van een stevig aluminium profiel gemaakt
ladderpakket en een extreem stijf chassis dat bijdraagt
tot een legendarische duurzaamheid. Met een
hefvermogen van max. 400 kg behoort de Arriva tot
de krachtigste meubelliften op de markt.

Aluminium ladderelementen uit een
speciale legering voor een minimale
doorbuiging, zelf met last
Horizontaal en verticaal
regelbare geleidingsrail voor
het recht uitschuiven van de
ladderelementen ven het zacht
rijden van de slede te garanderen
Groot, vlak meubelplatform
met opklapbare zijwanden
(90°/180°), optioneel draaibaar
en uitschuifbaar

Honda motor in een afsluitbare
omkasting optioneel geluidgedempt,
mogelijk in combinatie met
elektrische motor (optioneel)
Hydraulische wielaandrijving op
beide wielen (optioneel)
Ergonomisch laden en lossen
dankzij de traploos uittrekbare
onderverlenging

Verlichting
geïntegreerd
in het chassis
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Voordelen
	Afhankelijk per model tot 36,5 m maximale
transporthoogte
	Hefvermogen max. 400 kg
	Krachtige en betrouwbare Honda-aandrijfmotoren
	De motor is onderhoudsvriendelijk gemonteerd waardoor
hij gemakkelijk toegankelijk is
	Ladderpakket van een speciale aluminiumlegering
	Het torsiebestendig holkamerprofiel van de ladders zorgt
voor een aanzienlijke gewichtsbesparing
	De wielaandrijving (optioneel) d.m.v. tandrad, zorgt voor
het nauwkeurig positioneren op de locatie
	Gegalvaniseerde en eenvoudig verstelbare steunen met
vergrendelbouten waarborgen dat de lift stabiel staat
	Optioneel elektro-hydraulische bediening met
start/stop-functie (bediening onder-boven)

Technische gegevens
Model

HD 26 / 1-6 LH

HD 30 / 1-7 LH

HD 34 / 1-8 LH

HD 37 / 2-8 LH

Hefvermogen [kg]

400

400

400

400

Uitschuifbaar tot [m]

25,76

29,77

33,10

36,48

Totaalgewicht in transport [kg]

1.800

1.800

2.300

2.300

Rijbewijs

BE

BE

BE

BE

Lengte in transport [mm]

7.150

7.200

7.250

8.550

Breedte in transport [mm]

1.650

1.650

1.760

1.760

Lengte van het ladderpakket [mm]

5.360

5.415

5.470

6.810

Snelheid van de slede [m/min]

45

45

45

45

De wielaandrijving (optioneel) d.m.v. tandrad

1)

1)

Honda-motor van 13 pK of 20 pK

Achteraan telescopische valsteunen met spindel

2.300 kg met wielaandrijving | De technische gegevens zijn louter ter inlichting. Aangezien constante verbeteringen kunnen gebeuren, kunnen de producten veranderen.
De foto’s zijn louter informatief en niet bindend.

1)
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Meubellift
Agilo

400 kg

27 - 55 m

3,5 - 8,5 t

De Agilo is een krachtige combinatie van ladderlift en voertuig.
Aangekomen op de locatie, is de meubellift in enkele minuten
gebruiksklaar. Standaard worden de liften voorzien met een PTO
hulpaandrijving, optioneel is er ook een Honda benzinemotor
of elektromotor beschikbaar. Het hoogwaardig aluminium
ladderprofiel zorgt voor een betrouwbare stabiliteit en lange
levensduur. Dankzij de uittrekbare onderste verlenging bezit de
Agilo een uiterst aangename en vooral ergonomische laadhoogte.
De bijzondere rustige loop van de slede zorgt voor een veilig
transport van uw goederen en weinig slijtage van het ladderpakket.

Voordelen
	Een ruim assortiment modellen van 26 tot 55 m maximale
transporthoogte
	Met zijn 400 kg hefvermogen is de Agilo uitermate geschikt
voor alle verhuisprojecten
	Aandrijving naar keuze, met Honda benzinemotor of via PTO
(afhankelijk van welk voertuig)
	Als alternatief ook met elektromotor te verkrijgen
	Hydraulische steunen garanderen een snelle en veilige
opbouw van de Agilo meubelliften
	Optioneel elektrische bediening met start/stop functie
(bediening onder-boven)
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Technische gegevens
Model

HL 27/1-6 LH

HL 30 / 1-7 LH

HL 34 / 1-8 LH

HL 37 / 2-8 LH

HL 42 / 2-9 LH

HL 55 / 2-9 LH

Hefvermogen [kg]

400

400

400

400

400

400

Uitschuifbaar tot [m]

26,60

30,20

33,60

36,90

41,90

54,90

Totaalgewicht in transport [kg]

3.500

3.500

3.500

4.500

6.500

8.500

Rijbewijs

B

B

B

C

C

C

Lengte in transport [mm]*

5.600

5.600

6.200

6.800

7.500

9.750

Breedte in transport [mm]*

1.700

1.700

1.850

2.100

2.100

2.100

Lengte van het ladderpakket [mm]

5.400

5.410

5.570

6.810

7.370

9.700

Hoogte [mm]*

2.800

2.830

3.100

3.200

3.300

3.900

Snelheid van de slede [m/min]

55

55

55

55

55

55

Kantelbare steunen achteraan

Meubelbak met gesloten hoeken (optioneel)

Bediening van de slede door elektrische Joy-stick

*Afhankelijk van het type voertuig | De technische gegevens zijn louter ter inlichting. Aangezien constante verbeteringen kunnen gebeuren, kunnen de producten veranderen.
De foto’s zijn louter informatief en niet bindend.
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Böcker Belgium N.V.
Boomsesteenweg 101
2630 Aartselaar
Fon +32 3 4576241
Fax +32 3 4576242
info@boecker.be
Böcker France SAS
5, rue Maximilien Robespierre
93130 Noisy-le-Sec
Fon +33 1 48406767
Fax +33 1 48406768
info@boecker.fr
Böcker Italia S.r.l.
Sede Legale:
Corso Porta Nuova 11
37122 Verona (VR)
Sede Operativa/Amministrativa:
Via delle Nazioni 6
37012 Bussolengo (VR)
Fon +39 45 8780399
Fax +39 45 8780420
info@boecker.it
Böcker Nederland B.V.
De Geerden 22
5334 LE Velddriel
Fon +31 418 571444
Fax +31 418 635222
info@boecker.nl

Böcker Maschinenwerke GmbH
Lippestr. 69-73
59368 Werne
Fon +49 2389 79890
Fax +49 2389 79899000
info@boecker.de
www.boecker.de

Böcker Schweiz AG
Industriestr. 17
4800 Zofingen
Fon +41 62 7976262
Fax +41 62 7976268
info@boecker.ch
Boecker UK Limited
Unit B Grazebrook Industrial Park
Hulbert Drive, Dudley
West Midlands UK-DY2 0XW
Fon +44 1384 476580
info@boecker.co.uk
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