
www.boeckmann.com

Grote kwaliteit.
Kleine prijzen.

SPECIALE
AANBIEDINGEN

Esprit-modellen
Alle prijzen geldig vanaf juli 2021. Geldig tot herroeping.

excl. vrachtkosten/voertuigdocumenten

Portax Esprit  
silver+black

met aluminium-opbouw 
Verdere details op pagina 7

vanaf  5.640,-
excl. vrachtkosten/voertuigdocumenten

Duo Esprit  
silver+black

met plywood-opbouw 
Verdere details op pagina 4

NIEUW

vanaf  8.420,-



Plywood-
opbouw:

Polyester-
kap:

Standaard leverbare kleuren:

Antraciet Zilver-
metallic

Antraciet-
metallic

Granietgrijs

Standaard leverbare kleuren:

Polyester-
kap:

Zilver-
metallic

Antraciet-
metallic

2

De Champion Uno Esprit silver+black is door zijn stabiele opbouw uit geanodiseerd aluminium 

uiterst duurzaam. Een perfecte partner voor het dagelijks gebruik – voor één paard of één 

merrie met veulen.

Met de Uno Esprit silver+black vervoert u uw paard of uw merrie  

met veulen veilig en comfortabel naar iedere bestemming. 

Uno Esprit silver+black    Champion Uno Esprit silver+black    

met aluminium-opbouw 
en polyesterkap

excl. vrachtkosten/voertuigdocumenten

met plywood-opbouw 
en polyesterkap

excl. vrachtkosten/voertuigdocumenten

vanaf  5.390,- vanaf  6.340,-



Stabiliteit en veiligheid
door het hoogwaardige Böckmann-aluprofiel (18 mm) 
voor de zijwanden.

Alle prijzen in deze brochure zijn in euro’s incl. 21 % btw en excl. vrachtkosten en voertuigdocumenten.  
Alle prijsaanduidingen zijn adviesprijzen van de fabrikant. De afgebeelde trailers bevatten deels speciale toebehoren.
Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Comfort en lange levensduur
door de trapbescherming uit kunststof aan beide  
zijwanden.

13"-kwaliteitsbanden met stalen velgen (Uno Esprit 
silver+black) of wieldoppen in antraciet (Champion Uno 
Esprit silver+black) en slagvaste kunststof spatschermen.

Optimaal binnenklimaat
door de zeillift met automatische oprolfunctie.

Ventilatie
door de grote randloze 5-weg-ramen (naar voren, boven, 
onder en volledig uitzetbaar) met veiligheidsrooster.

Gemakkelijk rangeren
door het automatische steunwiel – extra lang met  
handzame zwengel en in alle weersomstandigheden 
perfect te bedienen.

Toebehorenpakket

Highlights van de basisuitvoering

Veilig instappen 
door de rubbercoating met loopstrips en zijstop 
op de achterklep.
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Robuust en rotbestendig
door de massieve hoogwaardige volledig aluminiumvloer 
met gesloten profiel ter versterking in het paardengedeelte 
(Champion Uno Esprit silver+black).

Eenvoudig instappen
door het verlaagde chassis en meer veiligheid door de 
versterkte achterklep met slipvast 8 mm dik rubber.

Rustgevende sfeer 
door blauwe led-transportverlichting – comfortabel 
schakelbaar tussen blauw en wit.

Nog meer rijcomfort 
door extra wielschokbrekers bij zeer goede wegligging 
dankzij de reeds standaard verlaagde rubbergeveerde 
torsie-as.

Alles op zijn plaats
door de van buitenaf bereikbare zadelkamer met veel 
staruimte en toebehoren (uittrekbare zadelhouders,  
bezem, schep, net en spiegel) en led-verlichting.

1.250,- 

NIEUW



Plywood-
opbouw:

Polyester-
kap:

Standaard leverbare kleuren:

Antraciet Zilver-
metallic

Antraciet-
metallic

Granietgrijs

Standaard leverbare kleuren:

Polyester-
kap:

Zilver-
metallic

Antraciet-
metallic
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De Champion Esprit silver+black is door de massieve aluminium-zijwanden 

(1,50 m hoog) uiterst robuust en duurzaam. Ideaal voor het dagelijks gebruik.

Ons instapmodel: de Duo Esprit silver+black biedt een hoge kwaliteit 

tegen een aantrekkelijke prijs. 

Duo Esprit silver+black      Champion Esprit silver+black      

Stabiliteit en veiligheid
door het Böckmann-kwaliteits-aluprofiel  
(18 mm) voor de zijwanden.

met aluminium-opbouw 
en polyesterkap

excl. vrachtkosten/voertuigdocumenten

met plywood-opbouw 
en polyesterkap

excl. vrachtkosten/voertuigdocumenten

vanaf  5.640,- vanaf  7.040,-

Meer nuttige last
door standaard 2,4 t 

totaalgewicht.

max.

max.

NIEUW



Alle prijzen in deze brochure zijn in euro’s incl. 21 % btw en excl. vrachtkosten en voertuigdocumenten.  
Alle prijsaanduidingen zijn adviesprijzen van de fabrikant. De afgebeelde trailers bevatten deels speciale toebehoren.
Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Comfort en lange levensduur
door de trapbescherming uit kunststof aan beide 
zijwanden.

13"-kwaliteitsbanden met stalen velgen (Duo Esprit 
silver+black) of wieldoppen in antraciet (Champion Esprit 
silver+black) en slagvaste kunststof spatschermen.

Veilig transport
door de bewezen Böckmann-scheidingswand en  
het aan de voorkant met 15 cm in hoogte verstelbare 
veiligheids-boxstangensysteem met aanbindringen.

Toebehorenpakket

Veilig instappen 
door de rubbercoating met loopstrips en zijstop 
op de achterklep.
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Robuust en rotbestendig
door de massieve hoogwaardige volledig aluminiumvloer 
met gesloten profiel ter versterking in het paardengedeelte 
(Champion Esprit silver+black).

Optimaal binnenklimaat
door de zeillift met automatische oprolfunctie.

Highlights van de basisuitvoering

Gemakkelijk rangeren
door het automatische steunwiel – extra lang met  
handzame zwengel en in alle weersomstandigheden 
perfect te bedienen.

Ventilatie
door de grote randloze 5-weg-ramen (naar voren, boven, 
onder en volledig uitzetbaar) met veiligheidsrooster.

Eenvoudig instappen
door het verlaagde chassis en meer veiligheid door de 
versterkte achterklep met slipvast 8 mm dik rubber.

Nog meer rijcomfort 
door extra wielschokbrekers bij zeer goede wegligging 
dankzij de reeds standaard verlaagde rubbergeveerde 
torsie-as.

Rustgevende sfeer 
door blauwe led-transportverlichting – comfortabel 
schakelbaar tussen blauw en wit.

Alles op zijn plaats
door de van buitenaf bereikbare zadelkamer met veel 
staruimte en toebehoren (uittrekbare zadelhouders, 
bezem, schep, net en spiegel) en led-verlichting.

1.250,- 



De Comfort Esprit silver+black beschikt over een sportief-dynamisch vormgegeven 

versterkte massief polyester-opbouw en over een standaard hoogwaardige alumini-

umvloer. Het poly-instapmodel biedt een hoge kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs. 

6

Polyester-
opbouw:

Polyester-
kap:

Standaard leverbare kleuren:

Zilver-
metallic

Antraciet-
metallic

Zilver-
metallic

Antraciet-
metallic

Comfort Esprit silver+black      

13"-kwaliteitsbanden  
met wieldoppen in  
antraciet en slagvaste 
kunststof spatschermen.

Gemakkelijk rangeren 
door het automatische steunwiel – extra 

lang met handige zwengel. Perfect te 
bedienen in alle weersomstandigheden. 

680,- 

Robuust en rotbestendig
door de massieve hoog-
waardige volledig alumini-
umvloer ter versterking in  
het paardengedeelte.

Optimaal binnenklimaat
door de zeillift met automa-
tische oprolfunctie.

Highlights van de basisuitvoering

met massief polyester- 
opbouw

excl. vrachtkosten/voertuigdocumenten

Comfort en lange levens-
duur door de trapbescher-
ming uit kunststof aan beide 
zijwanden.

Eenvoudig instappen
door het verlaagde chassis en veiligheid door de  
versterkte achterklep met slipvast 8 mm dik rubber.

Veel plaats voor ruiteraccessoires en toebehoren
door de zadelkast met voerbak, kunststof schep, deurnet, 
spiegel op de deur en uittrekbare, verticaal/horizontaal 
verstelbare zadelhouders.

Toebehorenpakket

Veilig instappen  
door de rubbercoating  
met loopstrips en zijstop  
op de achterklep.

Rustgevende sfeer 
door blauwe led-transport-
verlichting – comfortabel 
schakelbaar tussen blauw 
en wit.

Veilig transport
door de bewezen Böckmann- 
scheidingswand en het in  
hoogte verstelbare veilig-
heids-boxstangensysteem.

Nog meer rijcomfort 
door extra wielschokbrekers bij zeer goede wegligging 
dankzij de reeds standaard verlaagde rubbergeveerde 
torsie-as.

vanaf  9.050,- Meer nuttige last
door standaard 2,4 t 

totaalgewicht.

max.

max.

NIEUW



max.

max.
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Polyester-
kap:

Standaard leverbare kleuren:

Zilver-
metallic

Antraciet-
metallic

De Portax Esprit silver+black is het praktische instapmodel in de Portax-klasse: 

eenvoudige handling en maximale veiligheid gegarandeerd. Ideaal voor iedereen die 

op zoek is naar het hoogste comfort, een lange levensduur en robuustheid tegen een 

aantrekkelijke prijs.

Portax Esprit silver+black      

Stabiliteit en veiligheid
door het Böckmann-kwaliteits-aluprofiel (18 mm) voor de 
extrahoge zijwanden (2 m) uit geanodiseerd aluminium.

Het paard kan gemakkelijk instappen 
door het brede instapportaal.

Extra veiligheid  
door de gesloten  
achterstut.

Meer nuttige last
door standaard 2,4 t 

totaalgewicht.

Gemakkelijke toegang tot de paarden  
door de manshoge instapdeur.

NIEUW

met aluminium-opbouw 
en polyesterkap

excl. vrachtkosten/voertuigdocumenten

vanaf  8.420,-
Meer nuttige last

door standaard 2,4 t 
totaalgewicht.

max.

max.
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Alle prijzen in deze brochure zijn in euro’s incl. 21 % btw en excl. vrachtkosten en voertuigdocumenten.  
Alle prijsaanduidingen zijn adviesprijzen van de fabrikant. De afgebeelde trailers bevatten deels speciale toebehoren.
Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Comfort en lange levensduur
door de trapbescherming uit kunststof aan beide  
zijwanden.

Eenvoudig instappen
door het verlaagde chassis en meer veiligheid door de 
versterkte achterklep met slipvast 8 mm dik rubber.

Veilig transport
door de bewezen Böckmann-scheidingswand en 
het aan de voorkant met 15 cm in hoogte verstelbare 
veiligheids-boxstangensysteem met aanbindringen.

Nog meer rijcomfort 
door extra wielschokbrekers bij zeer goede wegligging 
dankzij de reeds standaard verlaagde rubbergeveerde 
torsie-as.

Toebehorenpakket

Veilig instappen 
door de rubbercoating met loopstrips en zijstop 
op de achterklep.

Optimaal binnenklimaat
door de zeillift met automatische oprolfunctie.

Alles op zijn plek
door de van buitenaf bereikbare zadelkamer met veel 
staruimte en toebehoren (uittrekbare zadelhouders,  
bezem, schep, net en spiegel) en led-verlichting.

Highlights van de basisuitvoering

Rustgevende sfeer  
door blauwe led-transportverlichting – comfortabel 
schakelbaar tussen blauw en wit.

Gemakkelijk rangeren
door het automatische steunwiel – extra lang met  
handzame zwengel en in alle weersomstandigheden 
perfect te bedienen.

Ventilatie
door de grote randloze 5-weg-ramen (naar voren, boven, 
onder en volledig uitzetbaar) met veiligheidsrooster en 
extra schuifraam.

Robuust en rotbestendig
door de massieve hoogwaardige volledig aluminiumvloer 
met gesloten profiel ter versterking in het paardengedeelte.

1.250,- 

13"-kwaliteitsbanden  
met stalen velgen en slagvaste kunststof spatschermen.



vanaf  6.340,-
excl. vrachtkosten/voertuigdocumenten

Overzicht van alle Esprit silber+black modellen
9

NIEUW

Voor een individueel financieringsaanbod volgens uw wensen is uw Böckmann partner u graag van dienst. Wij verheugen ons op u! 

Uno Esprit  
silver+black

Champion Uno Esprit 
silver+black

Duo Esprit  
silver+black

Champion Esprit  
silver+black

Comfort Esprit  
silver+black

Portax Esprit  
silver+black

Alle prijzen in deze prospectus zijn incl. 21 % btw en excl. vrachtkosten en voertuigdocumenten.

vanaf  5.390,-
excl. vrachtkosten/voertuigdocumenten

vanaf  5.640,-
excl. vrachtkosten/voertuigdocumenten

vanaf  7.040,-
excl. vrachtkosten/voertuigdocumenten

vanaf  9.050,-
excl. vrachtkosten/voertuigdocumenten

vanaf  8.420,-
excl. vrachtkosten/voertuigdocumenten
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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       2400 kg 2730 mm 2200 mm 4500 mm 2300 mm 1650 mm 3100 mm 1591 kg  

Champion Esprit  
silver+black       2400 kg 2730 mm 2200 mm 4500 mm 2300 mm 1650 mm 3100 mm 1565 kg  

Comfort Esprit  
silver+black       2400 kg 2730 mm 2200 mm 4500 mm 2300 mm 1650 mm 3240 mm 1551 kg  

Portax Esprit  
silver+black       2400 kg 2730 mm 2200 mm 4500 mm 2300 mm 1650 mm 3270 mm 1557 kg  

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

Alle prijzen in deze brochure zijn in euro’s incl. 21 % btw en excl. vrachtkosten en voertuigdocumenten. Alle prijsaanduidingen zijn adviesprijzen van de fabrikant. De afgebeelde trailers bevatten deels speciale toebehoren.
Alle prijzen geldig vanaf juli 2021. Geldig tot herroeping. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Uw Böckmann partner voor advies en service:

Technische gegevens

Böckmann Fahrzeugwerke GmbH    49688 Lastrup

Telefoon +49 (0) 4472 895-0    Telefax +49 (0) 4472 895-550     

info@boeckmann.com    www.boeckmann.com

 facebook.com/anhangersterklasse     boeckmann.com/youtube

 instagram.com/boeckmann.horses


