
Lifttechniek
Bouw-, Steigerbouw- en Meubelliften
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Omhoog met innovaties van Böcker

Bewegende 
lifttechniek

Reeds kort na de oprichting in 1958 ontwikkelde smeedmeester 
Albert Böcker zijn eerste grote innovatie: de hydraulische schuine lift. 
Later volgde de ladderlift met knikstuk. Vanaf dat moment was het 
voor dakdekkers mogelijk, om pannen comfortabel naar de daknok te 
vervoeren. Sindsdien werken wij gestaag hieraan, onze producten nog 
nauwkeuriger aan te passen aan de behoeften van onze klanten en 
om constant nieuwe normen te stellen op het gebied van kwaliteit en 
veiligheid op het gebied van hijstechniek.

Al meer dan 60 jaar vertrouwt de bouwsector op de flexibiliteit en 
duurzaamheid van het origineel en kiest ze voor de schuine lift met het 
optionele kniestuk van Böcker. Echter niet alleen voor bouwplaatsen, 
maar ook in het gebied van de meubellogistiek moeten zware omvangrijke 
ladingen verplaatst worden. Böcker meubelliften zijn met opklapbare en 
draaibare meubelplateaus uitgerust en overtuigen daarmee door lage 
laadhoogtes en groot bedieningscomfort. En ook voor het vervoeren van 
zonnepanelen, steigermateriaal of ramen hebben wij ideale platformen 
ontwikkeld. Met een schuine lift van Böcker vervoeren alle beroepen hun 
goederen comfortabel en veilig naar boven.
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BOUW
LIFTEN
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Maximale prestaties 
bij materiaaltransport

Böcker biedt al meer dan 60 jaar krachtige schuine liften voor de bouwsector aan en beschikt hier over 
het wereldwijde uitgebreidste productaanbod met talrijke platformen voor elk sector. Met de jarenlange 
ervaring op het gebied van de schuine lifttechniek overtuigt Böcker ladderliften door uitstekende 
kwaliteit en legendarische levensduur met de hoogste prestatiewaarden.
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  Transporthoogte tot 20,8 m
  Hefvermogen max. 250 kg
  Snelheid max. 28 m/min
  Krachtige benzine- of elektromotor
  Met slechts 4,6 m2 vloeroppervlak in de 

kleinste ruimte te gebruiken

Ladderlift Simply

  Transporthoogte tot 24,0 m
  Hefvermogen max. 250 kg
  Snelheid max. 48 m/min
  Krachtige benzine- en/of elektromotoren
  Geïntegreerd knikstuk (afhankelijk van 

model)
  Bijzonder makkelijk wendbaar dankzij het 

lage eigengewicht

Ladderlift Junior

  Transporthoogte tot 27,1 m
  Hefvermogen max. 270 kg
  Snelheid max. 50 m/min
  Krachtige benzine- en/of elektromotoren
  Geïntegreerd knikstuk
  Comfortabele rijeigenschappen 

dankzij compacte afmetingen en lage 
zwaartepunt

Ladderlift Avario

  Transporthoogte tot 20,3 m
  Hefvermogen max. 250 kg
  Snelheid max. 40 m/min
  Eenvoudige montage door gering 

eigengewicht

Ladderlift Top-Lift
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Ladderlift Top-Lift

Knikstuk

Kabel

Kiepslede

Ladder 2 m

Verstelbare buissteunen

Standaardslede

Aandrijving met slappe 
kabel-zekering (voor 
makkelijke montage van 
de aandrijfeenheid per 
klikvergrendeling)

Kopstuk

Loopwerk voor het 
gemakkelijk verplaatsen 
van de lift aan het gebouw

Voetstuk 2 m met 
grote voetplaten 
voor veilige 
opstelling
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Knikstuk
Verstelbaar van 20° tot 45°, geharde stalen rollen, 
bijzonder slijtvast, bescherm ook het trekkoord.

Aandrijving Top-Lift Basic
Transportsnelheid 25m/min, geschikt voor glij- en 
kiepslede, maximaal hijsvermogen 150 kg, eenvoudige 
montage van de aandrijving aan de voorkant.

Standaard-slede
Overal inzetbaar, waar het niet nodig is voor het 
lossen.te kantelen. Kabelbreukbeveiliging voorkomt 
dat de slede valt als de kabel breekt.

Uni-platform
Tijdens vervoer van dakpannen

Voetplaten 
Veilige standplaats dankzij grote verstelplaten. 
Optioneel ook met verstelbare voet om oneffenheden 
te compenseren.
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Kiepslede met kiepbak voor stortgoed
Het legen van de kiepbak kan zowel boven en beneden.

Draagvermogen
Alle lastopnamemiddelen kunnen zonder hulp aan de sleden 
worden gehangen.

Ladders
1 en 2 m lange afzonderlijke ladder elementen, bijzonder 
klein eigengewicht bij de hoogste stabiliteit, een systeem 
voor alle typen liften, max. liftlengte 20,30 m.

Bediening met drukknoppen
OP / NEER / NOODSTOP aan 5 m lange, insteekbare 
besturingskabel.

Aandrijving Top-Lift Standard
Transportsnelheid 34 m/min., geschikt voor glij- en kiepslede, 
maximaal hijsvermogen 250 kg, eenvoudige montage van de 
aandrijving aan de voorkant.

Buissteun
Als telescoop van 2 tot 5,5 m, vanaf 16 m met een tweede 
steun als speciale accessoires.
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Accessoires en 
technische gegevens

Model Top-Lift Basic Top-Lift Standard Top-Lift HighSpeed

Hefvermogen (kg) 150 250 230

Transportsnelheid [m/min] 25 34 20 / 40

Transporthoogte max. [m] 20,30 20,30 20,30

Kabellengte [m] 44 44 44

Kabeldiameter 5 6 6

Motorspanning [V / Hz] 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Stuurspanning [V] 24 24 24

Gewicht aandrijfunit [kg] 47 54 54

Technische gegevens

Technische wijzigingen voorbehouden.

Plaat-plateau, 90 x 15 x 220 cm Solarplateau StandardKiepbak, 80 liter (alleen voor kiepsledes)

Uni-laadbak Komfort, 70 x 44 x 70 cm Platform, 60 x 85 x 35 cm met kabel KleppenUni-laadbak, 60 x 35 x 85 cm met beschermrooster



13

1

2

3

Plaat-plateau
Optimaal voor transport van gipskartonplaten enz. tot max. 1,50 m breedte 

Aandrijving Top-Lift HighSpeed
Transportsnelheid 20 en 40 m/min, geschikt voor glij- en kiepslede, maximaal 
hijsvermogen 230 kg, eenvoudige montage van de aandrijving aan de voorkant

Kippschlitten
Leegt de laadinrichting aan het einde van de rail of zwenkt deze in de lospositie 
(met kabelbreukbeveiliging)
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Kopstukwielen ook zijdelings 
verstelbaar

Optimale kabelgeleiding voor 
minimale doorbuiging van het 
railpakket, zelfs onder belasting

Ladderlift 
Simply

De Simply universele ladderlift combineert de 
eigenschappen goed, goedkoop en krachtig als 
geen ander hoogwaardig liftmodel en kenmerkt 
zich met name door zijn robuuste constructie 
en eenvoudige bediening. De extreem kleine 
voetvlak en de eenvoudige opbouw maken de 
Simply tot een allrounder voor alle toepassingen.

250 kg

21 m

750 kg

Rugvriendelijk laden 
en lossen dankzij de 
traploos uittrekbare 
verlenging (eendelig, 
2,0 m lang)

Verlichting permanent in 
het chassis geïntegreerd

Dissel met kogelkoppeling en steunwiel 
gemonteerd op het railpakket

Verticaal en horizontaal verstelbare 
geleidingsrails voor een absoluut 
rustige loop van ladder elementen 
en slede
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Model Simply

Hefvermogen (kg) 250

Toegestaan totaal gewicht [kg] 750

Toegestane asbelasting [kg] 750

Rijbewijs klasse B

Gemiddelde sledesnelheid {m/min] 28

Transportlengte [mm] 5.950

Transportbreedte [mm] 1.470

Lengte ladderpakket [mm] 5.250

Spoorbreedte (mm) 540

Uitschuifbaar van - tot [m] 5,15 - 20,80

Aandrijving Elektromotor / benzinemotor

Technische wijzigingen voorbehouden.

De voordelen in het kort

  Inzetbaar als ladder- of meubellift met benzine- of 
elektromotor

  Zeer smalle doorgangsbreedte en hoogte dankzij het 
compacte ontwerp

  Met slechts 750 kg eigen gewicht bijzonder eenvou-
dig op de locatie te manoeuvreren

  Met bijna elke auto en rijbewijs klasse B te vervoeren

  Minimale benodigde ruimte op de locatie dankzij  
het kleine opstelruimte van slechts 4,6 m2

  Optimale werkradius van 360 graden dankzij de 
volledig instelbare draaikransvergrendeling

  Hoogste betrouwbaarheid ook voor onervaren  
personeel dankzij de beproefde eenvoudige  
besturingstechniek

  Korte opbouwtijden door de hydraulische montage 
of uitschuiven van de rails

Rijdbaar met rijbewijs klasse B

Met een opstelruimte van slechts 4,6 m2 
is gebruik in de kleinste ruimte mogelijk

Aandrijving via krachtige benzine- of elektromotor

Technische gegevens

Ook opstellen op oneffen ondergronden
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Ladderlift 
Junior

Kopstukwielen ook zijdelings 
verplaatsbaar (optioneel)

Verticaal en horizontaal 
verstelbare geleidingsrails voor 
een absoluut rustige rail- en 
sledeloop

Rails van aluminiumlegering 
met grote sterkte, 
torsiebestendig speciaal profiel

Standaard intrekbare dissel en 
een optionele intrekbare as 
garanderen uiterst compacte 
manoeuvreerafmetingen 

Een breed scala aan 
lastopnamemiddelen voor 
bijna alle toepassingen

De compacte Junior ladderlift is ideaal voor gebruik 
in bijzonder krappe bouwplaatsen. In combinatie met 
het hoge hijsvermogen tot max. 250 kg en de nieuwe 
features zoals het geïntegreerde of mechanisch te 
monteren knikprofiel, is de Böcker Junior de ideale 
ladderlift voor snel en effectief materiaaltransport 
waar het ook maar echt krap wordt. De Böcker 
Junior-serie is niet voor niets een van ‘s werelds best 
verkochte apparaten in deze prestatieklasse.

250 kg

18 - 24 m

750 - 1.200 kg
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Past zelfs door een standaard deur.

De voordelen in het kort

  Tot 24 meter maximale transporthoogte

  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 (serie) en/of 
krachtige Honda benzinemotor (optioneel)

  Chassis met speciale beschermende coating (antraciet) en met 
een zeer laag zwaartepunt voor maximale rijstabiliteit

  Motor gemakkelijk toegankelijk en daarmee vooral onderhouds-
vriendelijk gemonteerd

  Standaard ruime, afsluitbare gereedschapskist

Inschuifbare as, rangeerbreedte 0,89 m (optioneel)Geïntegreerd of mechanisch bevestigbare knikstuk

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 standaard / max. [kg] 250 250 250 250 250 250

Toegestaan totaal gewicht [kg] 750 750 1.200 1.200 1.200 1.200

Toegestane asbelasting [kg] 750 750 1.200 1.200 1.200 1.200

Rijbewijs klasse B B B / B96 / BE B / B96 / BE B / B96 / BE B / B96 / BE

Hoogte dakrand bij knik [m] - - - - - 18

Lengte op het dak [m] - - - - - 5,8

Gemiddelde hefsnelheid {m/min] 24 / 48 24 / 48 24 / 48 24 / 48 24 / 48 24 / 48

Transportlengte [mm] 4.890 4.900 4.900 4.900 4.900 5.200

Transportbreedte [mm] 1.299 1.299 1.299 1.299 1.299 1.299

Lengte ladderpakket [mm] 4.005 4.005 4.005 4.060 4.115 4.072

Spoorbreedte (mm) 540 540 540 540 540 540

Uitschuifbaar 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

Aandrijving Elektromotor1) Elektromotor Elektromotor1) Elektromotor1) Elektromotor1) Benzinmotor

Technische wijzigingen voorbehouden.

Technische gegevens

1) Benzinemotor of combinatie benzine-/elektromotor optioneel verkrijgbaar (afhankelijk van model)
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270 kg

27 m

1.900 kg

Ladderlift 
Avario

De Avario van Böcker is een zeer moderne 
bouw ladderlift en het compacte ontwerp en 
hoge prestaties op een onovertroffen manier 
combineert. Met maximaal 270 kg laadvermogen 
en 27,1 m maximale uitschuiflengte is deze lift 
is net zo sterk als de klassieke aanhangerliften. 
Dankzij het compacte ladderpakket heeft de 
Avario echter veel minder plaats op de locatie 
nodig. Met een lager zwaartepunt en zonder 
achterste overhang  maakt de lift ook indruk met 
zijn optimale rijeigenschappen.

Geïntegreerd knikstuk met 
groot verstelbereik voor 
optimale aanpassing aan 
het hellende dak

Optimale kabelgeleiding 
voor minimale doorbuiging 
van het railpakket, zelfs 
onder belasting

Verticaal en horizontaal 
verstelbare geleidingsrails 
voor een absoluut rustige 
rail- en sledeloop

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

Rails van aluminiumlegering 
met grote sterkte, 
torsiebestendig speciaal 
profiel
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De voordelen in het kort

  27,1 maximale transporthoogte

  270 kg hefvermogen

  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 kap nodig

  Chassis met speciale beschermende coating (antraciet) en 
met een zeer laag zwaartepunt voor maximale rijstabiliteit

  Ladingen in één oogopslag dankzij mechanische  
afstandsbediening (optioneel)

  Geïntegreerd knikstuk met groot verstelbereik voor  
optimale aanpassing aan het hellende dak

Model HD 27 K / 0-7

Toegestaan totaal gewicht [kg] 270

Toegestane asbelasting [kg] 1.900

Hoogte dakrand bij knik [m] 1.900

Lengte op het dak [m] 20,3

Rijbewijs klasse 6,8

Gemiddelde hefsnelheid {m/min] B96 / BE

Transportlengte [mm] 50

Transportbreedte [mm] 5.800

Lengte ladderpakket [mm] 1.599

Spoorbreedte (mm) 4.850

Uitschuifbaar van - tot [m] 540

Aandrijving 5,0 - 27,0

Toegestaan totaal gewicht [kg]
Benzinemotor / 
elektromotor optioneel

Technische wijzigingen voorbehouden.

Technische gegevens

Krachtige zelfrijdende aandrijving Zuinige Honda aandrijfmotor en grote tank Verstelbare draaikrans met mechanisch losneem-
bare vergrendeling
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LIFTEN
STEIGERBOUW
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Steigerbouwlift 
Junior G

200 - 250 kg

17 - 24 m

750 - 1.200 kg

De Junior G beschikt over een speciaal ontwikkeld 
steigerbouwplatform, dat rechtstreeks aan de rails 
kan worden aangesloten – zonder bijkomende 
slede. Een langere asafstand garandeert rustig 
rijgedrag van het platform ook bij volledige 
belasting. De golfplaten bodem van het platform 
kenmerkt zich door zijn belastbaarheid en 
slijtvastheid. Extra bergruimte voor steigerbuizen 
maken het transporteren van steigerelementen 
eenvoudiger en zorgen het veilig vervoeren van 
materiaal. Bovendien maken opbergvakken ook 
hoogtetransport van kleine onderdelen mogelijk.

De lage laadhoogte van de Junior G garandeert 
een comfortabele werkwijze. Aangezien de lift op 
elke gewenste hoogte kan worden toegepast, is 
het lossen vanuit een ergonomisch goede positie 
mogelijk.

Optimale kabelgeleiding voor 
minimale doorbuiging van het 
railpakket, zelfs onder belasting

Kopstukwielen ook zijdelings 
verplaatsbaar (optioneel)

Het steigerbouwplatform wordt 
rechtstreeks aan de ladders 
aangesloten zonder extra slede

Gemakkelijk en veilig lossen

Standaard intrekbare dissel en 
een optionele intrekbare as 
garanderen uiterst compacte 
manoeuvreerafmetingen
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De voordelen in het kort

  Minimale ruimte ook in opgebouwde toestand

  Past door zijn optionele inschuifbare as ook door elke 
smal steegje en zelfs standaard deuren

  De inschuifbare en afneembare dissel zorgt ook voor een 
bijzonder compacte lengte bij het manoeuvreren

  Door zijn bijzonder kleine eigengewicht (750 kg tot 21 m /  
met rijbewijs B te berijden)

  Gemakkelijk te manoeuvreren en met bijna elk voertuig te 
vervoeren

  Maximale betrouwbaarheid en het grootst mogelijke 
gebruiksgemak, ook voor onervaren personeel

  Aandrijving door krachtige elektro- en / of benzinemotoren

  Hefvermogen 200 kg met steigerbouwplatform of 250 kg 
met universele platform bij hefsnelheden van maximaal 
48 m/min

  Alle functies volledig hydraulisch, verleng- en lastlier met 
automatische slappe kabelbeveiliging voor veilige en 
eenvoudige bediening

Technische wijzigingen voorbehouden.1) Benzinemotor of combinatie benzine-/elektromotor optioneel verkrijgbaar (afhankelijk van model)
2) 1.270 mm met standaard as

Model
HD 18 / 0-5
ongeremd

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) 200 / 250 kg 200 / 250 kg 200 / 250 kg 200 / 250 kg 200 / 250 kg 200 / 250 kg

Toelaatbaar totaal gewicht [kg] 750 750 1.100 750 1.100 1.200

Rijbewijs klasse B B B / B96 / BE B B / B96 / BE B / B96 / BE

Maten

Transportlengte:
Rangeertoestand [mm]
Rijtoestand [mm]

4.320
4.890

4.320
4.900

4.320
4.900

4.320
4.900

4.320
4.900

4.320
4.900

Transportbreedte:
Rangeertoestand [mm]
Rijtoestand [mm]

870
1.2992)

890
1.2992)

890
1.2992)

890
1.2992)

890
1.2992)

890
1.2992)

Geleiderails:
Lengte ladderpakket [mm]
Spoorbreedte (mm)

4.005
540

4.005
540

4.005
540

4.060
540

4.060
540

4.115
540

Uitschuifbaar van - tot [m] 4,1 - 17,8 4,1 - 17,8 4,1 - 17,8 4,1 - 20,9 4,1 - 20,9 4,1 - 23,7

Aandrijving Elektromotor1) Elektromotor Elektromotor1) Elektromotor Elektromotor1) Elektromotor1)

Technische gegevens



24



25

De Junior Bouw Ladderlift van Böcker is het resultaat van jarenlange ervaring op het gebied 
van bouwliften. Door de kleine afmetingen en de kleine opstelruimte is de ladder altijd de 
juiste keuze, wanneer het erg krap wordt. Door zijn kleine eigengewicht kan de ladder ook 
door alle gangbare personenauto‘s getrokken worden.

Elektromotor

Geïntegreerde en beschermde verlichtingPlatform is uitgevoerd met opbergvakken voor 
kleine onderdelen

Inschuifbare disselInschuifbare as, rangeerbreedte 0,89 m 
(optioneel)

Standaard ruime, afsluitbare gereedschapskist

Benzinemotor met elektrische starter (optioneel) Meervoudig verstelbare draaikrans

Mechanische afstandsbediening

Effectief en flexibel

Gemakkelijk en veilig lossen van het steigerma-
teriaal
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MEUBEL
LIFTEN
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Maximale flexibiliteit 
tijdens meubeltransport

De ladder liften van Böcker zijn onmisbaar voor het veilig en 
snel vervoeren van meubelen. Dankzij robuuste verwerking en 
betrouwbare techniek kenmerken onze producten zich door een 
lange levensduur. Of extreem compact of met maximaal 55 m 
transporthoogte – Böcker heeft voor elk gebruiksdoel het juiste 
apparaat.

  Transporthoogte tot 26 m
  Hefvermogen max. 400 kg
  Snelheid max. 50 m/min
  Krachtige benzinemotoren met 

geluiddempende kappen
  Comfortabele rijeigenschappen 

dankzij compacte afmetingen en lage 
zwaartepunt

Meubellift Avario

  Transporthoogte tot 20 m
  Hefvermogen max. 250 kg
  Snelheid max. 40 m/min
  Snelle transport en eenvoudige montage

Meubellift Top-Lift
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  Transporthoogte tot 21 m
  Hefvermogen max. 250 kg
  Snelheid max. 28 m/min
  Krachtige benzine- of elektromotoren
  Dankzij slechts 4,6 m² opstelruimte in 

de kleinste ruimte inzetbaar

Meubellift Simply

  Transporthoogte tot 24 m
  Hefvermogen max. 250 kg
  Snelheid max. 48 m/min
  Krachtige benzine- of elektromotoren
  Inschuifbare as (optioneel)
  Bijzonder makkelijk wendbaar dankzij 

het lage eigengewicht

Meubellift Junior

  Transporthoogte tot 36 m
  Hefvermogen max. 400 kg
  Snelheid max. 50 m/min
  Krachtige benzinemotoren met 

geluiddempende kappen
  Bijzonder robuust en betrouwbaar tot 

op grote hoogtes

Meubellift Arriva

  Transporthoogte tot 55 m
  Hefvermogen max. 400 kg
  Snelheid max. 60 m/min
  Hydraulische steunen voor snel en 

veilige opbouw

Meubellift Agilo
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Meubellift
Top-Lift

De Top-Lift is de lichte en economische meubellift 
van Böcker Hij maakt vooral indruk door het snelle 
transport en de eenvoudige montage. De lichte 
aluminium ladder elementen worden gemakkelijk aan 
elkaar geschroefd en dankzij het geringe gewicht kan 
de lift gemakkelijk worden opgericht. De aandrijving 
wordt eenvoudig aan de voorzijde bevestigd. Het 
lage eigengewicht en de automatische vergrendeling 
zorgen hierbij voor aanvullend comfort.

De voordelen in het kort

  Max. Transporthoogte 20,30 m

  Hefvermogen maximaal 250 kg

  Eenvoudige montage door gering eigengewicht van  
de bouwdelen

  Weinig ruimte nodig daarom ideaal voor het laden  
van vrachtwagens

  Praktische inbouw van het apparaat aan de voorkant

  Opbouw volledig zonder gereedschap

  Onderhoudsvriendelijke aandrijfeenheid

  Insteekbare elektrokabel

  Comfortabele bediening vanaf de grond en vanaf kopstuk*

  Soft start-functie* voor rustige meubeltransport

  Veilige standplaats vanwege voetplaten met grote vlakken

  Slappe kabelbeveiliging verlengt de levensduur van de trekkkabel

  Meubelplatform draai- en uittrekbaar of alleen uittrekbaar

  Stabiele en steekbare zijkleppen van bordwandprofielen

  Telescoopsteunen voor gemakkelijke verstelling van  
de platformhelling

  Uitgebreid toebehoren verkrijgbaar

* alleen model 236 MV

Kabel

Ladder 2 m

Slede

Voetstuk 2 m 
met grote voetplaten 
voor veilige opstelling
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Model Top-Lift 236 MV Top-Lift 200 M1 Top-Lift 200 M2

Hefvermogen (kg) 250 200 200

Transportsnelheid [m/min] 0 - 36 34 20 / 40

Transporthoogte max. [m] 20, 30 20, 30 20, 30

Kabeldiameter: 6 6 6

Motorspanning [V / Hz] 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Stuurspanning [V] 24 24 24

Gewicht aandrijving [kg] 54 54 54

Technische wijzigingen voorbehouden.

Technische gegevens

Gemakkelijk bevestigen van de aandrijfeenheid Bediening op het kopstuk* Meubelplatform draai- en uittrekbaar
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Kopstukwielen ook 
zijdelings verplaatsbaar

Optimale kabelgeleiding voor 
minimale doorbuiging van het 
railpakket, zelfs onder belasting

Dissel met kogelkoppeling en steunwiel 
gemonteerd op het railpakket

Verticaal en horizontaal verstelbare 
geleidingsrails voor een absoluut 
rustige rail- en sledeloop

Inzetbaar met 230 volt 
elektro- of benzinemotor

Verlichting permanent in 
het chassis geïntegreerd

Meubellift
Simply

De Simply universele schuine lift combineert de 
eigenschappen goed, goedkoop en krachtig als 
geen ander hoogwaardig liftmodel en kenmerkt 
zich met name door zijn robuuste constructie 
en eenvoudige bediening. De extreem kleine 
voetvlak en de eenvoudige opbouw maken de 
Simply tot een allrounder voor alle toepassingen.

250 kg

21 m

750 kg

Rugvriendelijk laden en 
lossen dankzij de traploos 
uittrekbare verlenging 
(eendelig, 2,0 m lang)
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Model Simply

Hefvermogen (kg) 250

Toegestaan totaal gewicht [kg] 750

Toegestane asbelasting [kg] 750

Rijbewijs klasse B

Gemiddelde sledesnelheid {m/min] 28

Transportlengte [mm] 5.950

Transportbreedte [mm] 1.470

Lengte ladderpakket [mm] 5.250

Spoorbreedte (mm) 540

Uitschuifbaar van - tot [m] 5,15 - 20,80

Aandrijving Elektromotor / benzinemotor

Technische wijzigingen voorbehouden.

De voordelen in het kort

  Kan gebruikt worden als bouwlift op de bouwplaats 
of 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 kroonwielvergren-
delingen

  Maximale betrouwbaarheid en gebruiksgemak zelfs 
voor onervaren personeel, dankzij een verbeterde 
eenvoudige bedieningstechnologie 

  Het bijzonder lage zwaartepunt van het chassis 
zorgt voor een optimale wegligging

Rijdbaar met rijbewijs klasse B

Met een opstelruimte van slechts 4,6 m2 
is gebruik in de kleinste ruimte mogelijk

Aandrijving via krachtige benzine- of elektromotor

Technische gegevens

Ook opstellen op oneffen ondergronden
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Meubellift
Junior

Kopstukwielen ook 
zijdelings verplaatsbaar 

(optioneel)

Verticaal en horizontaal 
verstelbare geleidingsrails 
voor een absoluut rustige 

rail- en sledeloop

Rails van aluminiumlegering 
met grote sterkte, 
torsiebestendig speciaal profiel

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

Krachtige 230 volt 
elektromotor, benzinemotor of 
combi aandrijving 

Verlichting permanent in het 
chassis geïntegreerd

As optioneel inschuifbaar 
voor het verminderen van de 
doorrijbreedte.

Dissel inschuifbaar voor het verminderen van de rangeerlengte

Modernste 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 zwaar Met de 
beproefde Junior meubellift biedt Böcker een 
ladder, die dankzij zijn compacte afmetingen 
het beste voor deze toepassingen geschikt is. 
Het apparaat past moeiteloos zelfs door een 
standaard deur en vindt door zijn minimale ruimte 
praktisch overal een geschikte opstelplaats.

250 kg

18 - 24 m

750 - 1.300 kg
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De voordelen in het kort

  Tot 24 meter maximale transporthoogte

  250 kg hijsvermogen bij transportsnelheden tot 48 m/min

  Aandrijving naar keuze via 230 V elektromotor (serie) en/of 
krachtige Honda-benzinemotor (optioneel)

  Chassis in speciale beschermende coating (antraciet) en met een 
zeer laag zwaartepunt voor maximale rijstabiliteit

  Motor gemakkelijk toegankelijk en daarmee vooral onderhouds-
vriendelijk gemonteerd

  Stabiele geleidingsrails van speciaal aluminium in ompacte 
bouw voor gebruik in de nauwste ruimte

  Rangeerbreedte van 0,89 m dankzij optioneel inschuifbare as

  Gegalvaniseerde en insteekbare steunen zorgen voor veilige 
positie en eenvoudig montage van de ladder

  Optioneel elektrohydraulische bediening met start/stop-functie 
bij werking met elektromotor

Technische gegevens

Model
HD 18 / 0-5 
ongeremd

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) 250 200 / 250 250 250 250 250

Toegestaan totaal gewicht [kg] 750 750 1.200 750 1.200 1.300

Toegestane asbelasting [kg] 750 750 1.100 750 1.100 1.200

Rijbewijs klasse B B B / B96 / BE B / B96 / BE B / B96 / BE B / B96 / BE

Gemiddelde hefsnelheid {m/min] 24 / 48 24 / 48 24 / 48 24 / 48 24 / 48 24 / 48

Transportlengte [mm] 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980

Transportbreedte [mm] 1.299 1.299 1.299 1.299 1.299 1.299

Lengte ladderpakket [mm] 3.855 3.855 3.855 3.910 3.910 3.965

Spoorbreedte (mm) 540 540 540 540 540 540

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

Aandrijving Elektromotor1) Elektromotor Elektromotor1) Elektromotor Elektromotor1) Elektromotor1)

1) Benzinemotor of combinatie benzine-/elektromotor optioneel verkrijgbaar (afhankelijk van model) Technische wijzigingen voorbehouden.

Te rijden met vrijwel alle gangbare 
personenauto‘s

Inschuifbare as, rangeerbreedte 
0,89 m (optioneel)

Elektrische besturing met kruipsnel-
heid (optioneel)

Past zelfs door een standaard deur
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Meubellift  
Avario

De Avario van Böcker is een zeer moderne 
schuine meubellift en het compacte ontwerp 
en hoge prestaties op een onovertroffen manier 
met elkaar combineert. Met maximaal 400 kg 
hefvermogen en 26 m maximale uitschuiflengte 
is het apparaat net zo sterk als de klassieke 
meubelliften. Dankzij het compacte railpakket 
heeft de Avario echter veel minder plaats op 
de locatie nodig. Met een lager zwaartepunt 
en zonder achterste overhang maakt de lift ook 
indruk met zijn optimale rijeigenschappen.

Kopstukwielen ook 
zijdelings verstelbaar

Optimale kabelgeleiding 
voor minimale 
doorbuiging van het 
railpakket, zelfs onder 
belasting

Verticaal en horizontaal 
verstelbare geleidingsrails 
voor een absoluut rustige 
rail- en sledeloop

Extreme levensduur dankzij 
rails van aluminiumlegering 
met grote sterkte, 
torsiebestendig holle 
kamerprofiel

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

Benzinemotor 
optioneel ook met 
geluidwerende kap

Rangeeraandrijving 
optioneel leverbaar

Trekinrichting 
optioneel ook in 
hoogte verstelbaar

400 kg

26 m

1.900 kg
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De voordelen in het kort

  Zuinige Honda aandrijfmotor

  Grote tank voor lange inzetduur

  Transportsnelheid tot 50 m/min

  Alle motorfuncties van buitenaf te bedienen, dus geen 
verwijdering van de kap nodig

  Motor gemakkelijk toegankelijk en daarmee vooral onder-
houdsvriendelijk gemonteerd

  Geen achterste overhang en laag zwaartepunt zorgen voor 
uitstekende rijeigenschappen

  Slijtvaste, nauwsluitende rijaandrijving (optioneel) zorgt 
voor exact positioneren op de locatie.

  Gegalvaniseerde en verstelbare steunen zorgen voor een 
veilige positie van de ladder

  Optioneel elektrohydraulische bediening met start / stop-
functie bij werking met elektromotor

Technische gegevens

Model HD 26 / 1-7 LH

Hefvermogen (kg) 400

Toegestaan totaal gewicht [kg] 1.900

Toegestane asbelasting [kg] 1.900

Rijbewijs klasse B96 / BE

Gemiddelde sledesnelheid {m/min] 50

Transportlengte [mm] 5.800

Transportbreedte [mm] 1.599

Lengte ladderpakket [mm] 4.850

Spoorbreedte (mm) 540

Uitschuifbaar van - tot [m] 5,0 - 26,0

Aandrijving
Benzinemotor / 
extra elektromotor

Elektrische besturing met kruipsnelheid (optioneel) Nauwsluitende, krachtige zelfrijdende aandrijving 
(optioneel)

Verstelbare draaikrans met mechanisch afneemba-
re vergrendeling

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Meubellift
Arriva

Rugvriendelijk laden en lossen 
dankzij de traploos uittrekbare 
verlenging (eendelig, 1,7 m lang)

Verlichting permanent in het 
chassis geïntegreerd

Rangeeraandrijving optioneel 
leverbaar

Kopstukwielen ook zijdelings 
verstelbaar (optioneel)

Ladders van aluminiumlegering 
met grote sterkte, torsiebestendig 
holle kamerprofiel

Verticaal en horizontaal verstelbare 
geleidingsrails voor een absoluut 
rustige loop van ladders en slede

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

De Arriva is de klassieker onder de Meubel Ladderliften 
van Böcker. Door continue verbeteringen en innovaties 
is de Arriva tegenwoordig een moderne en krachtige 
meubellift, die u bij alle voorkomende vereisten 
betrouwbaar aan uw zijde staat. Dankzij krachtige 
aandrijfmotoren heft de Arriva lasten tot 400 kg en 
bereikt daarbij gemiddelde transportsnelheden tot 
maximaal 60 m/min.

400 kg

25 - 37 m

1.800 - 2.300 kg

Optimale kabelgeleiding voor minimale 
doorbuiging van het railpakket, zelfs 

onder belasting
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De voordelen in het kort

  Afhankelijk per model tot 36,5 m maximale transporthoogte

  Hefvermogen max. 400 kg

  Krachtige en betrouwbare Honda-aandrijfmotoren

  Motor gemakkelijk toegankelijk en daarmee vooral onderhouds-
vriendelijk gemonteerd

  Railpakket van speciale aluminiumlegering

  Torsiebestendig holkamerprofiel van de rails zorgt voor een 
aanzienlijke gewichtsbesparing

  Slijtvaste, nauwsluitende rijaandrijving (optioneel) voor exact 
positioneren op de locatie.

  Gegalvaniseerde en eenvoudige verstelbare krikvalsteunen met 
vergrendelingsbouten waarborgen dat de lift stabiel staat

  Optioneel elektrohydraulische bediening met start/stop-functie 
bij werking met elektromotor

Technische gegevens

Model HD 26 / 1-6 LH HD 30 / 1-7 LH HD 34 / 1-8 LH HD 37 / 2-8 LH

Hefvermogen standaard/max. [kg] 400 400 400 400

Toegestaan totaal gewicht [kg] 1.8001) 1.8001) 2.2401) 2.300

Toegestane asbelasting [kg] 1.8001) 1.8001) 2.2401) 2.300

Rijbewijs klasse B96 / BE B96 / BE B96 / BE B96 / BE

Gemiddelde hefsnelheid {m/min] 45 45 45 45

Transportlengte [mm] 7.150 7.200 7.250 8.550

Transportbreedte [mm] 1.650 1.650 1.760 1.7601)

Lengte ladderpakket [mm] 5.360 5.415 5.470 6.810

Spoorbreedte (mm) 540 540 540 540

Uitschuifbaar tot [m] 25,76 29,77 33,10 36,48

Aandrijving
Benzinemotor / 
extra elektromotor

Benzinemotor / 
extra elektromotor

Benzinemotor / 
extra elektromotor

Benzinemotor / 
extra elektromotor

Elektrische besturing met kruipsnelheid (optioneel) Krachtige Honda motoren garanderen de 
maximale prestatiewaarden

Optioneel met hydraulische draaikransverstelling

1) 2.300 kg met rangeeraandrijving Technische wijzigingen voorbehouden.
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Meubellift
Agilo

De Agilo is de krachtige combinatie van ladderlift 
en voertuig Aangekomen op de locatie, is de 
ladderlift in een paar minuten opgebouwd. De 
liften uit de Agilo serie bestaan uit in totaal zes 
modellen, de transporthoogtes tot 55 meter 
en hefvermogen tot 400 kg mogelijk. Met de 
krachtige PTO hulpaandrijving worden de liften 
standaard bediend. Optioneel is ook een Honda 
benzinemotor of elektromotor beschikbaar. 
Het hoogwaardige aluminium ladderprofiel 
zorgt voor een betrouwbare stabiliteit en lange 
levensduur. Dankzij de uittrekbare verlengingen 
bezit de Agilo een uiterst aangename en vooral 
rugvriendelijke laadhoogte. De bijzondere rustige 
loop van de slede beschermt bovendien uw 
transportgoed en zorgt voor weinig slijtage aan 
het railpakket.

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

Uitschuiflengte [m] 26,60 30,20 33,60 36,90 41,90 54,90

Hefvermogen (kg) 400 400 400 400 400 400

Lengte ladderpakket [m] 5,40 5,41 5,57 6,81 7,37 9,70

Toelaatbaar totaalgewicht [t] 3,5 3,5 3,5 4,5 6,5 8,5

Rijbewijs klasse B B B C1 C1 C1

Totale lengte [m]* 5,60 5,60 5,60 6,80 7,50 9,75

Totale breedte [m]* 1,85 1,85 1,85 2,10 2,10 2,10

Inwendige hoogte [m]* 2,83 2,83 2,85 3,20 3,30 3,90

Hefsnelheid [m/mm] 55 55 55 55 55 55

Toelaatbaar Oprichthoek [Graden] 30 - 87 30 - 87 30 - 87 30 - 87 30 - 87 30 - 87

400 kg

27 - 55 m

3,5 - 8,5 t

*Afhankelijk van uitrusting en land

Technische gegevens

Technische wijzigingen voorbehouden.
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De voordelen in het kort

  Ruime assortiment modellen van 26 tot 55 m 
maximale transporthoogte

  Met 400 kg hefvermogen voor alle verhuispro-
jecten optimaal geschikt

  Aandrijving naar keuze met Honda aandrijfmo-
toren of via PTO (afhankelijk van voertuig)

  Als alternatief ook met elektromotor  
te bedienen

  Transportsnelheden maximaal 55 m/min  
omhoog en maximaal 60 m/min omlaag

  Railpakket van speciale aluminiumlegering

  Torsiebestendig holkamerprofiel van de rails 
zorgt voor een aanzienlijke gewichtsbesparing

  Hydraulische steunen garanderen snelle en 
veilige opbouw van de Agilo meubelliften

  Optioneel elektrohydraulische bediening met 
start/stop-functie bij werking met elektromotor

Kopstukwielen ook zijdelings 
verstelbaar (optioneel)

Verticaal en horizontaal 
verstelbare geleidingsrails – 

voor een absoluut rustige 
loop van ladders en slede 

Ladders van 
aluminiumlegering met grote 
sterkte, torsiebestendig holle 

kamerprofiel

Optimale kabelgeleiding voor 
minimale doorbuiging van het 

railpakket, zelfs onder belasting

Groot, vlak meubelplatform 
met opklapbare zijwanden 

(90°/180°), optioneel 
draaibaar en uitschuifbaar

Traploze verstelling van 
de draaikrans

Op maat gemaakte combinatie van 
lift en draagvoertuig

Afsluitbare gereedschaps-
kasten (optioneel)
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De Agilo overtuigt met zijn uitgebreide standaarduitrusting en zijn optionele accessoires. 
Standaard bezit hij bijvoorbeeld hydraulische stempels en een uittrekbaar onderverlenging 
voor een lage laadhoogte. Het vlakke, grote meubelplatform biedt voldoende plaats 
voor omvangrijke verhuisgoederen. Hun zijwanden zijn 90° of 180° opklapbaar en te 
verwijderen. Optioneel zijn ook draai- en uittrekbare platforms en platforms met traploze 
verstelbare verstelspindel voor absolute horizontale meubeltransport verkrijgbaar.

Extra 230 Volt elektromotor (optioneel)

Belading van vloer tot plafond mogelijk dankzij de 
traploos uittrekbare onderverlenging

Groot en vlak laadvlak op het platform

Bediening beneden via bedieningknoppen met 
4 m kabel

Optimale bediening beneden via 
afstandsbediening

Bediening boven op het kopstuk

Bedieningsplaats van de hydraulische stempels Hydraulische stempels mechanisch uittrekbaar en 
60° draaibaar

Hydraulische stempels vooraan optioneel 
uittrekbaar

Mobiel, krachtig en economisch

Traploze verstelbare draaikrans met mechanisch 
afneembare vergrendeling



Aufzugstechnik_NL_0521

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

www.boecker.de

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 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


