
Box Van



Ifor Williams
Trailers

In veilige handen
Sedert 1958 stellen mensen vertrouwen in onze trailers: vraag het maar aan een

eigenaar, ze zijn niet moeilijk te vinden. Als specialisten in ontwerp en constructie,

hebben we voortdurend de standaards bepaald en dit zowel in de UK als door

bijna heel Europa. Wij zijn een onafhankelijk bedrijf met één doel: het bouwen

van de beste producten op de markt. Jaarlijks kiezen meer dan 25000 mensen voor

onze trailers, maar we staan niet stil. Onze toegewijde investering in nieuwe

technologieën en materialen verzekert ons dat onze producten voortdurend de

verwachtingen van onze klanten overtreffen. We weten dat kwaliteit, kracht,

waarden en onderhoudsgemak voor u van essentieel belang zijn. Daarom hebben

we ze de drijvende kracht gemaakt achter alles wat we doen….



Ifor Williams
Box Van Trailers

BV85 Dubbelasser met rolluik

Kijk naar de eigenschappen van onze Box
Van trailer en je zult merken dat
duurzaamheid, betrouwbaarheid en
praktisch gebruik terug te vinden zijn.
Maar flexibiliteit spant toch de kroon.

De Box Vans zijn beschikbaar in 3 hoogtes, 3
breedtes en 3 lengtes. De kleinste modellen zijn te
krijgen met ofwel 1 ofwel 2 assen.

De uitvoeringen zijn: rolluik, combinatie val &
deuren, of enkel de deuren, dus voor elk wat wils.

De witte zijpanelen zijn stevig, mooi en gemakkelijk
te reinigen: ideaal voor het aanbrengen van uw
eigen teksten, tekeningen en logo’s.

Alle zijn ze voorzien van de exclusieve balkassen en 
parabolische bladvering, een vering die ontworpen
is voor veilig en stabiel rijden. Dezelfde systemen
worden gebruikt aan commerciële voertuigen
waar de beladen toestand belangrijk is. De Ifor
Williams balkassen zijn gekend voor hun
duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid en
zorgen ervoor dat de trailers hun waarde behouden.

De voorkant van de trailer loopt spits toe, wat het
rijden vergemakkelijkt. Het trekkend voertuig
verbruikt opmerkelijk minder, wat op lange afstand
een groot verschil maakt!

De Box Vans zijn standaard uitgerust met rails aan
beide kanten op 2 hoogtes. De optionele
spanbanden en dwarsbaren zorgen ervoor dat u uw
lading veilig en goed kunt vastsjorren tijdens de trip.
Extra bevestigingen zijn nog mogelijk door de
optionele vloerogen.

Daarenboven zijn ze ook uitgerust met een
afsluitbare inspectiedeur, altijd gemakkelijk voor een
snelle check-up van de lading. Het gegalvaniseerd
stalen chassis, dakkader en dissels bieden een niet te
evenaren bescherming tegen corrosie.



BV84 Enkelasser met gewone deuren



Box Van Trailers
BV4 Series

De BV4 serie is de kleine trailer met
een groot hart. Ze zijn beschikbaar met
1 of 2 assen. De één-asser is perfect
gepast om getrokken te worden door
de meeste familiewagens. 

Ze zijn identiek qua kwaliteit en afwerking aan

hun grote broers. De afmetingen zijn echter

2,44mL - 1,22mB - 1,51mH (wat geen probleem

vormt voor de meeste garagepoorten) en hebben

een volume van 4,62m3. De spits toelopende,

aërodynamische neus maakt het trekken nog

makkelijker en reduceert het verbruik van het

trekkend voertuig.

De enkelasser heeft een MTM van 1170kg. 

De dubbelasser daarentegen 2600kg. 

Ze zijn beide beschikbaar in 2 uitvoeringen: 

1) deuren of 2) combinatie val/deuren*. U maakt

de keuze!

De witte zijpanelen laten toe om uw BV4 volledig

te personaliseren! Bent u een go-cart fan, moet u

met een disco-bar de baan op of vervoer je

promotioneel materiaal, de BV4 is een passende

oplossing!

BV4
*Zie pagina met opties voor deuren met dubbel gebruik



Box Van Trailers
BV5 Series

Veel worden ze gezien op de wegen in
Europa: de BV5 laat ons de flexibiliteit van
de BV-serie zien. Van antiekhandelaars tot
mobiele schrijnwerkerij, van kleine firma’s
tot grote bedrijven, allen hebben ze al
ervaren dat deze serie gewicht en
volumes makkelijk aankan.

De BV5 serie bestaat in 3 binnenhoogtes: 1,53m
(ideaal voor de meeste garagepoorten) 1,83m of
2,13m*. De inhoud varieert van 5,95m3 tot
12,12m3.

Alle modellen zijn uitgerust met 2 assen die een
MTM geven van 2600kg. De BV85 is ook
beschikbaar als enkelasser en heeft alzo een
MTM van 1460kg.

De witte panelen zijn sterk, mooi en gemakkelijk
te reinigen, en kunnen bovendien
gepersonaliseerd worden met uw teksten,
tekeningen en logo’s.

BV5

* 2,13m binnenhoogte niet beschikbaar in de BV85



BV85 Twee-asser met rolluik



BV126 Twee-asser met een combinatie van ramp-deuren



Box Van Trailers
BV6 Series

Voor diegenen die groot volume en/of
zwaar gewicht willen vervoeren, is de
BV6-serie de ideale keuze.

Met een mooie rechte binnenruimte (wielen
hinderen niet aan de binnenkant), is de
binnenruimte optimaal te benutten. Het volume
van deze serie gaat tot 14,38m3.

De BV6-serie is beschikbaar in 2 lengten: 3m of
3,6m en 2 binnenhoogten: 1,83m & 2,13m.
Alle hebben ze een MTM van 3500kg.

De trailer heeft een spitstoelopende voorkant en
laat u de keuze tussen een model met rolluik,
deuren of combinatie valklep met deuren. De
witte zijpanelen laten u toe uw trailer volledig te
personaliseren.

BV6



Box Van
Specificaties

Optionele
uitrusting

Chassis
De onderkant van de trailer bestaat uit een
gegalvaniseerd chassis en dissel, voor lang-
durige bescherming tegen corrosie.

Vloer
Fenol harslaag op beide kanten, onze 
multiplex vloer is antislip op de bovenzijde.

Balkas & Bladvering
Het balkassysteem van Ifor Williams verhoogt
de stabiliteit en flexibiliteit en is
onderhoudsvriendelijk.

Reservewiel 
Reservewielsteun en reservewiel  zijn standaard

gemonteerd op alle Ifor Williams trailers, dit

zorgt voor een complete geruststelling.

Koppelingshoofd
Het lage koppelingshoofd biedt grote vrijheid
voor opengaande deuren. 50mm bolkoppeling
inclusief antidiefstalslot.

Inspectiedeur
De sluitbare inspectiedeur zorgt ervoor dat de
lading gemakkelijk kan geïnspecteerd worden.

Dak
Het stevige gegalvaniseerde stalen dakkader
biedt sterkte en zekerheid. De lichtdoorlaatbare
GRP dakpanelen maken onze trailers licht en
luchtig overdag, terwijl de binnenverlichting ’s
nachts voor voldoende licht zorgt.

Bevestigings rails
Elke Box van heeft 4 bevestigings rails (2 aan
iedere zijde), die bevestigd zijn over de gehele
lengte van de zijpanelen. Op deze bevestigings-
rails bevinden zich aanhechtingspunten die dicht
bij elkaar staan om gemakkelijk de dwarsbaren
of spanbanden aan te kunnen maken.

De aandacht voor details maakt de Ifor Williams
trailer zo populair bij hun gebruikers. 
De standaard specificaties:

Chassis & vloer

Balkas

Koppelingshoofd

Dak, deur & rails

Steunpootjes (per paar)
Deze helpen de achterkant
van de trailer te ondersteu-
nen en te verstevigen bij het
lossen of uitladen.

Dwarsbaren
Baren met springveren die
passen op 1 van de vele
posities op de bevestigings-
rails. Toe te passen om iedere
vorm en afmeting van lading
veilig te stellen.

Wielblokken (per paar)
Voor te gebruiken bij eender welke
box van trailer voor bijkomende
veiligheid bij het afkoppelen en het
parkeren. Iedere wielblok wordt
opgevangen in een houder die
bevestigd is op de trailer-zijkant
naast het spatbord.

Vloerogen
De ogen zorgen voor een veilig
fixeerpunt t.h.v. de vloer in com-
binatie met de dwarsbaren om de
lading veilig te transporteren.

Flexibiliteit voor Box Van achterdeuren.
Optie moet bij bestelling worden aangevraagd aangezien dit niet als verandering bij bestaande trailers kan worden aangevraagd.

Combinatie klepdeuren dubbelgebruik
Het beste in flexibiliteit, voor al uw rollend materiaal, afladen
met een vorklift. De klep wordt veel lichter maar kan ook
gewoon geopend worden door 2 veren, zodat een
vorkheftruck gemakkelijk kan laden. Dit is ideaal voor het
laden van paletten, enz…*

Deuren
Afsluitbare scharnierdeuren
compleet met deurhouders.

Rolluik
Gemaakt van in mekaar rollende
aluminium strips, het systeem staat
een snelle en gemakkelijke
toegang toe, ideaal voor het laden
en afladen in nauwe doorgangen
of plaatsen. Afsluitbare grendel,
hangslot niet inbegrepen. *wees er zeker van dat het gewicht mooi verdeeld is, gecentreerd over de assen.
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Ifor Williams staat voor trailer veiligheid.

Iedere trailer is uitgevoerd met een IDplaat waar
een unieke serienummer ingeëtst is. Daarenboven
is ook in de dissel een uniek nummer gesneden,
dat onmogelijk is om weg te halen zonder
zichtbare beschadigingen aan te brengen aan de
nummers en de gegalvaniseerde eindlaag.
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Nuttige doorgang (breedte in mm)
BV4 BV5 BV6

Gewone deuren 1160 1460 1700

Rolluik - 1420 1660

Combinatie Dubbelgebruik Deuren

Klep 1140 1440 1680

Deuren 1070 1370 1610

Nuttige doorgang (binnenhoogte in mm)
1.53m 1.83m 2.14m

Gewone deuren 1480 1780 2080

Rolluik - 1560 1860

Combinatie Dubbelgebruik Deuren

Klep 1480 1780 2080

Deuren 1340 1640 1940

Box Van Trailers
Specificaties

Binnenafmetingen

BV125 (2.14m binnenhoogte)
B 1475mm x L 3640mm x
H 2140mm Volume 12.12m3

BV106 (1.83m binnenhoogte)
B 1730mm x L 3030mm x
H 1830mm Volume 10.37m3

BV106 (2.14m binnenhoogte)
B 1730mm x L 3030mm x
H 2140mm Volume 12.12m3

BV105 (1.53m binnenhoogte)
B 1475mm x L 3030mm x
H 1530mm Volume 7.29m3

BV126 (1.83m binnenhoogte)
B 1730mm x L 3640mm x
H 1830mm Volume 12.30m3

BV105 (1.83m binnenhoogte)
B 1475mm x L 3030mm x
H 1830mm Volume 8.72m3

BV126 (2.14m binnenhoogte)
B 1730mm x L 3640mm x
H 2140mm Volume 14.38m3

BV105 (2.14m binnenhoogte)
B 1475mm x L 3030mm x
H 2140mm Volume 10.2m3

BV 4-Series MTM Banden
BV84G enkelasser 1.53m binnenhoogte 1292kg 165R13C - • • Std Optie Optie Optie Optie

BV 5-Series
BV85G 1.53m binnenhoogte 2600kg 165R13C • • • Optie Optie Optie Optie Optie

BV85G 1.83m binnenhoogte 2600kg 165R13C • • • Optie Optie Optie Optie Optie

BV105G 1.53m binnenhoogte 2600kg 165R13C • • • Optie Optie Optie Optie Optie

BV105G 1.83m binnenhoogte 2600kg 165R13C • • • Optie Optie Optie Optie Optie

BV105G 2.14m binnenhoogte 2600kg 165R13C • • • Optie Optie Optie Optie Optie

BV125G 1.83m binnenhoogte 2600kg 165R13C • • • Optie Optie Optie Optie Optie

BV125G 2.14m binnenhoogte 2600kg 165R13C • • • Optie Optie Optie Optie Optie

BV 6-Series
BV106G 1.83m binnenhoogte 3500kg 185 Ø • • • Std Optie Optie Optie Std

BV106G 2.14m binnenhoogte 3500kg 185 Ø • • • Std Optie Optie Optie Std

BV126G 1.83m binnenhoogte 3500kg 185 Ø • • • Std Optie Optie Optie Std

BV126G 2.14m binnenhoogte 3500kg 185 Ø • • • Std Optie Optie Optie Std

BV6 is ook beschikbaar met 16’’ velgen • Trailer keuze - niet beschikbaar Std Standaard uitvoering

BV125 (1.83m binnenhoogte)
B 1475mm x L 3640mm x
H 1830mm Volume 10.36m3



Gedistribueerd in de UK & Europa 03/04Productontwerp, beschrijvingen, kleuren, specificaties, etc. zijn correct op
het moment van ter perse gaan. We streven er voortdurend naar onze
producten te verbeteren en van tijd tot tijd kan dit leiden tot wijzigingen
in ons assortiment of in onze individuele modellen. Controleert u of
ontwerp, beschrijving, kleuren en specificaties zoals beschreven in deze
brochure nog altijd van toepassing zijn wanneer u een order plaatst.

Onze distributeurs hebben uitgebreide productkennis en zullen u graag
van dienst zijn bij de keuze van uw gesloten trailer.

© Ifor Williams Trailers Ltd  2003.
All rights reserved.

Niets van deze publicatie mag gereproduceerd worden in welke vorm en
op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming
van Ifor Williams Trailers Ltd.

Ontwerp van Ikon Design Ltd. Fotografie van Red Photography Ltd. Volvo werd geleverd door Mill Garages, Leeds, waarvoor onze dank

Ifor Williams Trailers Benelux
Herenstraat 41, 3960 Bree
Telefoon 0032 (0)89/46 16 52
Fax 0032 (0)89/46 67 76

Bezoek voor meer informatie
onze uitgebreide website

www.iforwilliams.netBV84 Enkelasser met deuren




