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Yritys
The company

Goldhofer AG voi tarkastella pitkää historiaa: vuodesta 1705 perheyrityksenä
toimineen takomon perinyt Alois Goldhofer perusti vuonna 1946 yrityksen
nimeltä "Allgäuer Fahrzeugwerke".
Ensimmäisen takapyörien yli lastattavan matalakehtolavetin kehittämisellä
onnistui ensimmäinen askel uusille markkinoille.
Menestyksellisen uudelleenorganisoinnin ja määrätietoisen uuden yritys-
päämäärän "Goldhofer-ratkaisut erikoiskuljetuksiin" seuraamisen johdosta on
Memmingeniläinen yritys tänään yksi maailman johtavista erikoisajoneuvojen
valmistajista. Monipuolinen tuotesarja kattaa raskaskaluston, itsevetoiset
modulaariset raskaskuorma-ajoneuvot aina lentokonehinaajiin saakka.
Laajalla tuotevalikoimallaan kattaa Goldhofer mitä erilaisimmat vaatimukset
jokaiseen kuljetustoimeksiantoon.
Maailmanlaajuisesti tunnustettu Goldhofer todistaa ratkaisukykynsä vaikealla
sektorilla, yhdistettyjen maantie-, rautatie-, meri-, ja ilmakuljetusten hallinnas-
sa.
Noin 100.000 m2 tehdasalueella valmistuu noin 450:n ammattitaitoisen työnte-
kijän voimin ajoneuvoja kuormapainoille kuudesta 10.000 tonniin. Tähän asti
on toimitettu yli 28.000 ajoneuvoa yli 70:een maahan – tae Goldhofer tuote-
sarjan taloudellisesta käyttöönotosta.

Goldhofer can look back over a long history. Things started with a family-
owned forge in 1705. Alois Goldhofer founded the »Allgäuer Fahrzeugwerke«
in 1946. The development of the first lowloader with rear end loading marked
the decisive step which opened up new markets.
Successfully restructured and goal-oriented under the new company motto
»Goldhofer – the problem-solution competence for special transportation
tasks«, the Memmingen company, is now one of the international leaders in
the manufacture of special vehicles. The great variety of products extends
from heavy-duty trailers to self-propelled heavy haul modules up to towbarless
aircraft tractors.
Goldhofer’s wide range of products covers the most varied requirements for
any transport task.
Appreciated all over the world, Goldhofer proves its problem-solution compe-
tence in the difficult field of combined transport between road, sea and air.
On the premises of about 100.000 m2 approximately 450 employees produce
vehicles with payloads ranging from 7 to 10 000 tons. More than 28 000
vehicles have been delivered to more than 70 countries all around the world,
giving testimony to the economical operation of the Goldhofer range of pro-
ducts.



Täysperävaunut
Trailers
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Perusmallistollaan täysperävaunut tarjoaa Goldhofer AG kuljetusväli-
neitä kunnallistekniseen, maisema- ja pihanrakennustarkoituksiin sekä
myös peruskaluston maanrakennusyrittäjille.

Mallistoon kuuluu tandemperävaunut sekä kaksiakselisista viisiakseli-
siin täysperävaunuihin.
Näillä tuotteilla Goldhofer AG tarjoaa aukottoman kuljetuskalustoketjun.

Laajalla sarja- ja lisälaitevarustuksella saadaan jokaisesta perusmallista
yksilöllinen kuljetusväline. Käyttömaan katsastussääntöjen mukaisesti
tarjoamme kuormapainot kuudesta 80 tonniin.

The standard drawbar trailer program of Goldhofer covers vehicles for
municipalities, horticulture and landscaping and is part of the basic
equipment of every construction and haulage company.

It comprises tandem trailers and two- to five-axle lowloaders. Goldhofer
thus covers a complete range of products for the lower payload classes.

Due to the extensive standard equipment and accessories, every stan-
dard vehicle can be tailored to the special vehicle requirements of the
customer. Depending on the legislative regulations in the corresponding
countries, a payload range of 6 tons to 80 tons can be covered.



Puoliperävaunut
Semitrailers

Innovatiivisilla puoliperävaunuillaan asettaa Goldhofer tulevaisuuden standar-
dit. Modernin rakenne- ja tuotantoteknologian käyttö takaa uudenaikaisimman,
tulevaisuuteen tähtäävän, taloudellisen kuljetussysteemin, joka tarjoaa yksilöl-
lisen ratkaisun kaikkiin erikoisvaatimuksiin.

Puoliperävaunulavettien tuotevalikoima kattaa kuormapainot 150 tonniin asti.
Ajoneuvot erotellaan rakenteensa ja ohjauksensa perusteella:

• Puoliperävaunu suoralla kuormatilalla (pokattu)
• Puoliperävaunu matalalla kehdolla
• Suoralla lavalla
• Puoliperävaunu erikoistarkoituksiin

The innovative Goldhofer semitrailers set trends for the future: The most
modern design and production technologies guarantee a forward-looking and
economical transport system offering individual solutions for the customer’s
special requirements.

The semitrailers are suitable for medium heavy payloads up to 150 tons. They
differ in their design and their steering systems, according to their specifica-
tion.
They  include:
• Semitrailers, stepped frame with loadable deck over the bogie
• Semitrailers with dropdecks
• Flatbed semitrailers
• Semitrailers for specialized transport jobs



Puoliperävaunut
Semitrailers
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Goldhofer puoliperävaunuja on ollut käytössä maailmanlaajuisesti ja pit-
käaikaisesti. Niiden erinomainen ohjattavuus ja joustavuus sekä matala
rengaskulutus ovat saavuttaneet suuren suosion.
Goldhofer panostaa juuri ohjattavuuden parantamiseen voidakseen tar-
jota asiakkailleen lisämukavuutta ja turvallisuutta.
Goldhofer puoliperävaunujen edut ovat:
• Pieni omapaino
• Matalat lastauskorkeudet
• Laaja lisävarustus
• Säädettävä ohjauslaitteisto ajoneuvoihin, joissa on olkatappiakselit
• Ohjaukselle takuu 250.000 km
• Kaikkien ajoneuvojen rungon toimintatakuu 5 vuotta
• Yksi tai kaksi kapeampaa akselia painopisteen parantamiseksi, jos   

käytetään 3-akselista vetovaunua.

Goldhofer semitrailers have been tried and tested in practice and are
operated worldwide. Their excellent manoeuvrability, flexibility and low
tire wear are very appreciated features. In order to be able to offer extra
comfort and safety to its customers, Goldhofer continually sets new stan-
dards, especially in steering systems. 
The advantages of the Goldhofer semitrailers are:
• Low deadweights
• Low loaded heights
• Extensive optional equipment
• Adjustable low profile steering for vehicles with knuckle-type steering 

axles
• Warranty of 250.000 km on the steering articulation 
• Warranty on the vehicle frame for a 5 year period 
• One or two smaller axles to improve the centre of gravity in combina-

tion with a 3-axle truck tractor.



Modulaariset raskaat ajoneuvot
Heavy-Duty Modules

Ylipainoisten ja ylisuurien tavaroiden kuljetukseen Goldhofer AG tarjoaa yhdis-
telmäsysteemiä hydraulisella kuormituksen tasauksella ja hydraulisella
ohjauksella. Tämä moduulijärjestelmä pitää sisällään lähes rajattomat ratkai-
sumahdollisuudet niin yksinkertaisten kuin monimutkaistenkin kuljetustehtävi-
en hoitamiseksi, sillä yksittäisiä tasomoduuleja voidaan yhdistellä toiveiden
mukaisesti niin pituus- kuin poikkisuunnassakin. Lisäksi voidaan valita kau-
loja ja kuljetuskehtoja laajasta valikoimasta.

Ultrapainavien kuormien kuljetukseen Goldhofer on kehittänyt ajoneuvomoduu-
leja hydrostaattisella vedolla. Näitä voidaan yhdistellä perinteisiin tasomoduu-
leihin ja toivomuksesta elektroonisella monitaho-ohjauksella varustettuna.
Tämä mahdollistaa optimaalisen ohjattavuuden ja käytön kuormilla aina
10.000 tonniin saakka.

For the economical transport of oversized and heavy goods Goldhofer offers
a combination system with hydraulic axle compensation and hydraulic stee-
ring. This modular system provides almost unlimited possibilities for solving
simple as well as sophisticated transport tasks, as the individual platform
modules can be combined in longitudinal and lateral direction. Additionally, a
wide selection of goosenecks and transport bridges is available in different
designs.

For the transport of ultra-heavy loads, Goldhofer has developed modules with
hydrostatic drive. They can be combined with platform modules and are
optionally equipped  with an electronic multi-way steering which provides
optimum manoeuvring capabilities and increases the scope of use for loads
over 10 000 tons.
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