Grote kwaliteit.
Kleine prijzen.

Duo Esprit
silver+black
met plywood-opbouw
Verdere details op pagina 4

vanaf

4.870,-

SPECIALE
AANBIEDINGEN

Esprit-modellen
Alle prijzen geldig vanaf november 2019. Geldig tot herroeping.
www.boeckmann.com

excl. vrachtkosten/voertuigdocumenten
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Uno Esprit
silver+black
Met de Uno Esprit silver+black vervoert u uw paard
of uw merrie met veulen comfortabel en veilig naar
iedere bestemming.

Achterklep met rubbermat

Esprit zeillift

Stalen velgen en slagvaste
kunststof spatschermen

Toebehorenpakket

1.070,-

Uno Esprit
silver+black
Rubbercoating met loopstrips
op de achterklep

Trapbescherming uit kunststof aan
beide zijwanden

met plywood-opbouw
en polyesterkap

vanaf

4.570,-

excl. vrachtkosten/voertuigdocumenten

Standaard leverbare kleuren:
Zadelkamer binnenin met
zadelhouder

Verlaagde rubbergeveerde torsie-as
met zeer goede wegligging,
wielschokdempers

Plywoodopbouw:

Polyesterkap:
Granietgrijs

Antraciet

Zilvermetallic

Antracietmetallic
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Champion Uno
Esprit silver+black
De Champion Uno Esprit silver+black is door zijn
geanodiseerde aluminium-opbouw uiterst duurzaam.
Een perfecte partner voor het dagelijks gebruik.

Achterklep met rubbermat

Esprit zeillift

Siervelgen in antraciet en slagvaste
kunststof spatschermen

Champion
Uno Esprit
silver+black

Toebehorenpakket

1.070,-

met aluminium-opbouw
en polyesterkap

vanaf

5.790,-

excl. vrachtkosten/voertuigdocumenten

Rubbercoating met loopstrips
op de achterklep

Trapbescherming uit kunststof
aan beide zijwanden

Zadelkamer binnenin met
zadelhouder

Verlaagde rubbergeveerde torsie-as
met zeer goede wegligging,
wielschokdempers

Standaard leverbare kleuren:
Polyesterkap:
Zilvermetallic

Antracietmetallic

Alle prijzen in deze brochure zijn in euro’s incl. btw en excl. vrachtkosten en voertuigdocumenten.
Alle prijsaanduidingen zijn adviesprijzen van de fabrikant. De afgebeelde trailers bevatten deels speciale toebehoren.
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Duo Esprit
silver+black
Ons instapmodel: de Duo Esprit silver+black
biedt een hoge kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs.
Ideaal voor wedstrijdruiters en recreatieve ruiters.

Achterklep met rubbermat

PVC-tussenschot, in hoogte verstelbaar veiligheids-boxstangensysteem

Stalen velgen en slagvaste
kunststof spatschermen

Toebehorenpakket

Rubbercoating met loopstrips
op de achterklep

1.070,-

Trapbescherming uit kunststof aan
beide zijwanden

Duo Esprit
silver+black
met plywood-opbouw
en polyesterkap

vanaf
Standaard leverbare kleuren:
Zadelkamer met veel staruimte
(uittrekbare zadelhouder, bezem,
schep, net en spiegel)

Verlaagde rubbergeveerde torsie-as
met zeer goede wegligging,
wielschokdempers

Plywoodopbouw:

Polyesterkap:
Granietgrijs

Antraciet

4.870,-

excl. vrachtkosten/voertuigdocumenten

Zilvermetallic

Antracietmetallic

5

Champion Esprit
silver+black
De Champion Esprit silver+black is door de massieve
aluminium-zijwanden (1500 mm) uiterst robuust en duurzaam.
Perfect voor het dagelijks gebruik.

Achterklep met rubbermat

PVC-tussenschot, in hoogte verstelbaar veiligheids-boxstangensysteem

Siervelgen in antraciet en slagvaste
kunststof spatschermen

Champion Esprit
silver+black

Toebehorenpakket

1.070,-

met aluminium-opbouw
en polyesterkap

6.500,-

vanaf  

excl. vrachtkosten/voertuigdocumenten

Rubbercoating met loopstrips
op de achterklep

Trapbescherming uit kunststof aan
beide zijwanden

Zadelkamer met veel staruimte
(uittrekbare zadelhouder, bezem,
schep, net en spiegel)

Verlaagde rubbergeveerde torsie-as
met zeer goede wegligging,
wielschokdempers

Standaard leverbare kleuren:
Polyesterkap:
Zilvermetallic

Antracietmetallic

Alle prijzen in deze brochure zijn in euro’s incl. btw en excl. vrachtkosten en voertuigdocumenten.
Alle prijsaanduidingen zijn adviesprijzen van de fabrikant. De afgebeelde trailers bevatten deels speciale toebehoren.
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Comfort Esprit
silver+black
Dubbel robuust: de Comfort Esprit silver+black beschikt
naast een versterkte massief polyester-opbouw standaard
over een hoogwaardige aluminiumvloer.

Achterklep met rubbermat

PVC-tussenschot, in hoogte verstelbaar veiligheids-boxstangensysteem

Siervelgen in antraciet en slagvaste
kunststof spatschermen

Massieve hoogwaardige
volledig aluminiumvloer

Toebehorenpakket

Rubbercoating met loopstrips
op de achterklep

680,-

Aluminiumvloer standaard

Trapbescherming uit kunststof aan
beide zijwanden

Comfort Esprit
silver+black
met massief polyester-opbouw

7.690,-

vanaf  

excl. vrachtkosten/voertuigdocumenten

Standaard leverbare kleuren:
Verlaagde rubbergeveerde torsie-as
met zeer goede wegligging,
wielschokdempers

Polyesteropbouw:

Polyesterkap:
Zilvermetallic

Antracietmetallic

Zilvermetallic

Antracietmetallic
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Alle prijzen in deze brochure zijn in euro incl. btw en excl. vrachtkosten en voertuigdocumenten.
Alle prijsaanduidingen zijn adviesprijzen van de fabrikant. De afgebeelde trailers bevatten deels speciale toebehoren.
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Uno Esprit
silver+black

1600 kg

2730 mm

1860 mm

4490 mm

2300 mm

1300 mm

3100 mm

900 kg

Champion Uno Esprit
silver+black

1600 kg

2730 mm

1830 mm

4490 mm

2300 mm

1300 mm

3100 mm

896 kg

Duo Esprit
silver+black

2000 kg

2730 mm

2200 mm

4500 mm

2300 mm

1650 mm

3100 mm

1191 kg

Champion Esprit
silver+black

2000 kg

2730 mm

2200 mm

4500 mm

2300 mm

1650 mm

3100 mm

1165 kg

Comfort Esprit
silver+black

2000 kg

2730 mm

2200 mm

4500 mm

2300 mm

1650 mm

3240 mm

1151 kg

Constructie- en uitrustingswijzigingen voorbehouden. Gewichten en afmetingen bij benadering, deze kunnen vanwege extra uitrusting worden gewijzigd.

Alle prijzen in deze brochure zijn in euro’s incl. btw en excl. vrachtkosten en voertuigdocumenten.
Alle prijsaanduidingen zijn adviesprijzen van de fabrikant. De afgebeelde trailers bevatten deels speciale toebehoren.
Alle prijzen geldig vanaf november 2019. Geldig tot herroeping.

Uw Böckmann partner voor advies en service:

Böckmann Fahrzeugwerke GmbH
Telefoon +49 (0) 4472 895-0
info@boeckmann.com

49688 Lastrup, Duitsland

Telefax +49 (0) 4472 895-550

www.boeckmann.com

facebook.com/anhangersterklasse

boeckmann.com/youtube

www.instagram.com/boeckmannfahrzeugwerke

