Bär VanLift FreeAccess

Bär Cargolift – Lifting Performance.

Garantierte
Betriebssicherheit
Maksimal fleksibilitet
for lette køretøjer:
für
professionellen
Bär den
VanLift
FreeAccess Anwender
Læsser du tunge paller og leverer pakker enkeltvis uden brug af liften? Eller
læsser du hele rullebure men losser kun små partier ad gangen? Og kan du
gøre det uden at miste tid? Ved vægtfølsom distributionskørsel med lette
køretøjer er det ofte en udfordring. Bär Cargolift har løsningen: FreeAccess.
• I kørestilling giver den foldbare liftplade fri adgang til den højre
bagdør.
• Liften har kapacitet til en palle håndteret med løftevogn eller fire
rullebure.
• Tricket: Når liftpladen foldes ud, sørger de kraftige hængsler for optimal
kobling af den foldbare og faste del af liftpladen. Når liftpladen er foldet
ud, sikrer den intelligente konstruktion, at belastningen fordeles jævnt
over hele.

Patenteret.

Bär VanLift Udstyr

Standardudstyr
• To-delt containerstop 2ad
• CargoFlash blinklys med LEDteknik
• Skridsikker TracGrip og Side
Grip-overflade på liftpladen
• Liftpladens bagside slutlakeret
i RAL9006, hvid aluminium
(kun A2V)
• Forberedt med nummerpladeholder med lys
• To-delt VanBridge overgang
fra liftplade til varerum
• SmartControl fjernbetjening
med nærområdesikkerhed

Ekstra udstyr
• Nødbetjening med 4-funktions
standardmonteret stiktilslutning
• Aftagelig kuglekobling for 3,5 tons
påhængsvogn (forudsat at
køretøjet er godkendt til 3,5 tons
påhængsvognsvægt)!
• VanBridge for kølekasse for
indbygning i det isolerede gulv
(varierer ift. valg af køleopbygning)
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Løfte kapacitet
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Muligt med bag- og forhjulstræk.

Bär VanLift FreeAccess (A2V)

Bär VanLift Standard (S2V)

Renault Master Udstyr

Forudsætninger

Muligt såfremt det ønskes

• Højt tag (H2/H3), kræver 1.810 mm liftplade.
1.610 mm liftplade kan også anvendes, men det medfører
• Trægulv (HOLZBO)
• Bagdøre med 180° åbningsvinkel (HT180G)
• 3. bremselys kræves for S2V
• Dækreparationssæt

Anbefalinger
• Bagdøre med 270° åbningsvinkel (270G/GMF)
• 13-polet indbygget elektrisk stikdåse / Adapter fra 13- til
7-polet, da eftermontering er dyr og tidskrævende
• Ekstra batteri

• Isoleret køleopbygning – ved behov kræves særlig VanBridge
for indbygning i gulvet

Ikke muligt
•
•
•
•
•
•

Standard släpvagnskoppling med kabel (AHK)
Parkeringssensor bag (EINPAR)
Indstigningstrin bag (MPDAR)
Komfortpakke (-plus) inkl. parkeringssensor bag (PKCON3)
Bakkamera (RDAR01)
Reservehjulsholder med reservehjul (RSEC01)

Tekniske data
Lastafstand
600 mm

Lastmoment
3,0 kNm

• Platformshøjde 1.810 mm
(valgfri 1.610 mm eller 2.010 m)
• Platformsbredde 1.330 mm (A2V) /
1.380 mm (S2V)
• Vægt 172 kg (A2V) / 167 kg (S2V)
• Frihøjde belæsse (op til GG) min. 188 mm
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Løfte kapacitet
500 kg

