Standard / FreeAccess för mer nyttolast

Bär Cargolift – Lifting Performance.

Bär Cargolift Standard / FreeAccess
Byggd för nyttolastoptimerad distribution

gSSQDVWlQJDKLVVDXSSKLVVDQHG±GHWlUKXYXGIXQNWLRQHUQDI|UHQEDNJDYHOO\IW'HÀHVWD

Därför erbjuder Bär, till det lätta och medium-segmentet, relativt låga plattformar och för

användare vill inte lasta fem fullpackade rullcontainrar samtidigt. Utan hellre två rullcontainrar

standardskåp i form av lätta och stabila Standard/ FreeAccess Cargolifts. Nyckelfaktorn för

på en plattform i standardhöjd. Eller en pall med låglyftande truck. I sådana lägen är det prak-

detta är 2 = 4-teknologin och den viktoptimerade vidareutvecklingen av de beprövade S4-

tiskt om den resterande nyttolasten för fordonet tillåter ännu mera last.

produkterna. Eftersom stabila och samtidigt lätta Cargolifts är de perfekta följeslagarna för
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lätta fordonsklassen.

Bär Cargolift Standard / FreeAccess
Mer nyttolast för lätta till medelstora fordonsklasse Fotoshooting r
2=4 – Hur kan det räcka med en lyft- och en tippcylinder?

Lätt till medelstor fordonsklass

Standard Standard / FreeAccess Cargolifts är dimensionerade för dessa

Utöver starka cylindrar har CargoLiftar i produktgruppen Standard S2 /

)RUGRQPHGHQWLOOnWHQWRWDOYLNWSnXSSWLOOWRQXSSYLVDUHWWÀHU-

laster med hänsyn till plattformens höjd.

FreeAccess A2L en kompensationsmekanism I lyftarmen. Med S2 och

tal olika chassin. De utrustas i regel med Cargoliftar med 750 kg

A2L CargoLiftar med underkörningsskydd som rör sig med liften – BC 750

lyftkraft. Bär Cargolift erbjuder följande för detta segment:

Lyftkraft

S2L/S / A2L och BC 1000 S2 – sker kraftöverföringen med kompensationsmekanismen och genom underkörningsskyddet. På så sätt kompenseras
den systemberoende asymmetrin.

S2L/S / A2L med underkörningsskydd
som rör sig med liften
S4 med fast underkörningsskydd
A2L med hopfällbar FreeAccessplattform

Bärarm

För medeltunga lastbilar med en tillåten totalvikt på upp till 18 ton
¿QQVGHQ\WWRODVWRSWLPHUDGH6WDQGDUG66/&DUJROLIWDUQDPHG
1000 kg och 1500 kg lyftkraft tillgängliga:

Lyftarm
BC
15

S2 / S4L för medeltunga lastbilar

00 S
4L

Utjämningsmekanism och kraftöverföring för Standard S2 / FreeAccess A2L Cargolifts med

BC 1
00

BC 7

Lastdiagram för produktgruppen Standard / FreeAccess
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Webbplats med produktfilm

0 S2
BC 75
0 S2S
5 0 S2L
/ S 4 / A 2L
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medföljande underkörningsskydd

Bär Cargolift Standard / FreeAccess – 750 kg
BC 750 S2L – Lätt, lättare, S2L
Nyttolast är framförallt för lätta fordonsklasser det centrala temat.

Tekniska data

Därför ger BC 750 S2L er ett attraktivt erbjudande: Den lyfter 750 kg

)|OMDQGHULWQLQJYLVDUPRQWHULQJHQSn8SUR¿OUDPHQ$QGUDUDPSUR-

vid ett lastavstånd på 600 mm och tillför därvid själv bara 160 kg till

¿OHU WH[HQKDWWSUR¿O NDQNUlYDHQPRQWHULQJVDGDSWHU±VH8WUXVW-

fordonet (plattform 1410 x 2100 mm). Vad lastar ni på för de vunna

ning fordonsanslutning.

20 kg?
Fordon

GG/t min.

GG/t max.

Lastbilar

3,5 t

8,0 t

Lyftkraft

Lastavstånd

Lastmoment

750 kg

600 mm

4,5 kNm

Plattformsystem

Höjd

Bredd

BAplan30VLL

1210-1810 mm

1950 / 2520 mm

Aluminiumplattform

Vikt vid plattformsbredd 2100 mm
Plattformshöjd

Vikt

1410 mm

160 kg

1610 mm

167 kg

1810 mm

174 kg

I vikten ingår standardleveransomfattningen inkl. monteringsmateri-

Armlängd

575 mm

650 mm

Lyfthöjd fmax

1020 mm

1120 mm

Mått Amax

480 mm

530 mm

Mått Emax

540 mm

590 mm

Utrymme Bmin

440 mm

485 mm

Utrymme Bmax

540 mm

625 mm

Se monteringsritningen för detaljerad information om montering.
Finns endast i 12 V-utförande.

al och underkörningsskydd. Extra monteringsadaptrar som eventu-

16
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ellt kan vara nödvändiga ingår inte.

Bär Cargolift Standard / FreeAccess – 750 kg
BC 750 S2S – Den starka Cargoliften i det lätta segmentet
Hanterar du tung last med din 3,5 t till 6,5 ton lastbil? Då erbjuder

Tekniska data

vi dig ett starkt stöd vid i- och urlastning: BC 750 S2S. För denna

)|OMDQGHULWQLQJYLVDUPRQWHULQJHQSn8SUR¿OUDPHQ$QGUDUDPSUR-

Cargolift erbjuder från 2019 ännu mer robusthet och ett lastavstånd

¿OHU WH[HQKDWWSUR¿O NDQNUlYDHQPRQWHULQJVDGDSWHU±VH8WUXVW-

på 750mm samt oförändrad egenvikt i jämförelse med BC 750 S2.

ning fordonsanslutning.

Fordon

GG/t min.

GG/t max.

Lastbilar

3,5 t

8,0 t

Lyftkraft

Lastavstånd

Lastmoment

750 kg

750 mm

5,6 kNm

Plattformsystem

Höjd

Bredd

BAplan30VL

1410-2210 mm

1950 / 2520 mm

Aluminiumplattform

Vikt vid plattformsbredd 2010 mm

Armlängd

575 mm

650 mm

Lyfthöjd fmax

1020 mm

1120 mm

Mått Amax

480 mm

530 mm

Plattformshöjd

Vikt

Mått Emax

540 mm

590 mm

1410 mm

186 kg

Utrymme Bmin

440 mm

485 mm

1610 mm

194 kg

Utrymme Bmax

540 mm

625 mm

1810 mm

202 kg
Se monteringsritningen för detaljerad information om montering.

I vikten ingår standardleveransomfattningen inkl. monteringsmaterial och underkörningsskydd. Extra monteringsadaptrar som eventu-
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Patenterad.
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ellt kan vara nödvändiga ingår inte.

Bär Cargolift Standard / FreeAccess – 750 kg
BC 750 S4 – Med fast underkörningsskydd och fyra cylindrar
BC 750 S4 har ett fast underkörningsskydd där en dragkrok för

Tekniska data

kulkoppling enkelt kan integreras. Till skillnad från våra andra

)|OMDQGHULWQLQJYLVDUPRQWHULQJHQSn8SUR¿OUDPHQ$QGUDUDPSUR-

Cargolifts med en lastkapacitet på 750 kg har BC 750 S4 fyra

¿OHU WH[HQKDWWSUR¿O NDQNUlYDHQPRQWHULQJVDGDSWHU±VH8WUXVW-

F\OLQGUDU /LIWFKDVVLHW PRQWHUDV PHG KMlOS DY IRUGRQVVSHFL¿ND

ning fordonsanslutning.

monteringssatser.
Fordon

GG/t min.

GG/t max.

Lastbilar

3,5 t

8,0 t

Lyftkraft

Lastavstånd

Lastmoment

750 kg

600 mm

4,5 kNm

Plattformsystem

Höjd

Bredd

BAplan30VLL

1610-2210 mm

1950 / 2520 mm

Aluminiumplattform

Vikt vid plattformsbredd 2100 mm
Plattformshöjd

Vikt

Vikt med KKK

1610 mm

230 kg

244 kg

1810 mm

238 kg

252 kg

Armlängd

600 mm

Lyfthöjd fmax

1085 mm

Mått Amax

535 mm

Mått Emax

550 mm

Utrymme Bmin

642 mm

Utrymme Bmax

888 mm

I vikten ingår ett standardutrustat liftchassie inklusive monterings-

18

Se monteringsritningen för detaljerad information om montering.

Patenterad.
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sats för U-ram, kablar och underkörningsskydd.

Bär Cargolift Standard / FreeAccess – 750 kg
BC 750 A2L – Den flexibla lösningen för den lätta lastbilsklassen
Stark i alla situationer och utrustad med en rad praktiska tillbehör i

Tekniska data

standardutförandet gömmer det sig betydligt mer “know-how“ i detta

)|OMDQGHULWQLQJYLVDUPRQWHULQJHQSn8SUR¿OUDPHQ$QGUDUDPSUR-

koncept än vad som märks vid första anblicken: Fri åtkomst av skå-

¿OHU WH[HQKDWWSUR¿O NDQNUlYDHQPRQWHULQJVDGDSWHU±VH8WUXVW-

pet med hjälp av den smarta lösningen Bär FreeAccessStep, en stor

ning fordonsanslutning.

plattform som kan användas för att transportera en pall eller upp
till två livsmedelsrullcontainrar vid behov. Allting samlat i en extremt
stabil lättviktskonstruktion.
Fordon

GG/t min.

GG/t max.

Lastbilar

3,5 t

8,0 t

Lyftkraft
750 kg

Lastavstånd
600 mm

Lastmoment
4,5 kNm
Armlängd

575 mm

650 mm

Lyfthöjd fmax

1030 mm

1140 mm

Bredd

Mått Amax

490 mm

550 mm

1780 mm

Mått Emax

540 mm

590 mm

Utrymme Bmin

395 mm

440 mm

Utrymme Bmax

465 mm

520 mm

Aluminiumplattform
Plattformsystem
BAplan30VLL

Höjd
1630 mm

Vikt vid plattformsbredd 1780 mm
Plattformshöjd

Vikt

1630 mm

194 kg

Se monteringsritningen för detaljerad information om montering.

I vikten ingår standardleveransomfattningen inkl. monteringsmaterial, kablar och underkörningsskydd. Extra monteringsadaptrar som

FreeAccessStep (tillval) av anodiserat aluminium kan fällas ut med
ett handtag och ger ett maximalt halkskydd tack vare sina breda steg
och greppytan. Vikt ca 15 kg. Kan inte kombineras med släpvagns19

Patenterad.

fäste för kulkoppling.
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eventuellt kan vara nödvändiga ingår inte.

Bär Cargolift Standard / FreeAccess – 750 kg
Utrustning
Lyftanordning

Elektriskt gränssnitt VDHH (standard) för enkel, elektrisk anslutning.

Plattformens baksida aluminium natur (standard S2 / S4) eller pulver-

sionsskydd utan extra täcklack. För frekvent rengöring av fordonet KTL +

lackerad i önskad RAL-färgton (tillval S2 / S4) samt anodiserad plattform

pulverlackering (tillval) i önskad RAL-färgton.

(tillval S2 / S4) möjlig.

Motorn och styrningen är lätt att komma åt i aggregathuset. Motor med ter-

Seriemässig hydraulolja (standard) kräver årligt oljebyte före vintern.

Plattformens baksida pulverlackerad i RAL 9006 vit aluminium. Anodise-

moskyddskontakt skyddar mot överhettning och motorbrand. Enkel nödma-

För längre oljebytesintervall (vart tredje år) samt för användning vid låga

radNDQWSUR¿O VWDQGDUG$/ 

növrering av de fyra grundfunktionerna med hjälp av knappar (standard).

temperaturer ned till -45°C: Biologiskt nedbrytbar V\QWRÁXLGROMD(tillval).

20
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KTL-beläggning (RAL 9005-serien) av alla ståldelar som långtidskorro-

Plattform

Bär Cargolift Standard / FreeAccess – 750 kg
Utrustning
Plattform

Plattform – avrullningsstopp (tillval)
Bär Cargolift erbjuder olika avrullningsstopp beroende på vilket plattformssystem som används. Alla avrullningsstopp kännetecknas av hög
hållfasthet tack vare det dubbla underlaget. Manöverspak är alltid tillgänglig utanför användningsområdet.
För Standard Cargolifts erbjuder Bär avrullningsstoppen 2rd och 2ad
som har två kopplingslägen som kan ställas in med styrspaken:
(1) Pålastningsläge – luckan öppnas automatiskt efter överkörning med
rullcontainrarna
(2) Avlastningsläge – luckan låses efter att den trampats ned

Robusta LED-blinklampor CargoFlash (standard) med kraftig ljusstyrka,

Avrullningsstopp rd som barriär för rullar med öppningsvinkel 43° för rull-

mycket bra sidoljuseffekt och låg strömförbrukning.

diameter upp till 110 mm. Klaffbredd: 750 mm (S2 / S4) vid minst. 1950 mm

Bär fotstyrning (standard) erbjuder både en säker plats och en enkel han-

Avrullningsstoppen 2rd och 2ad gör det möjligt att transportera två rull-

Avrullningsstopp ad med öppningsvinkel 110° för rulldiameter upp till

tering med hjälp av två fotkontakter.

containrar samtidigt. Avrullningsstoppen öppnas separat.

200 mm (standard A2L). Klaffbredd: 750 mm (S2 / S4) vid minst. 1950 mm
plattformsbredd, 850 mm (S2 / S4) vid minst. 2150 mm, 650 mm (A2L).

21
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plattformsbredd, 850 mm (S2 / S4) vid minst. 2150 mm.

Bär Cargolift Standard / FreeAccess – 750 kg
Utrustning
Plattform

Reglage

Högre säkerhet och bättre grepp på plattformen genom de halksäkra platt-

Tätningssystem CargoSeal (tillval S2 / S4) för tillförlitlig tätning baktill med

Kontrollbox (standard) för styrning av de fyra grundfunktionerna för

formsytorna TracGrip och SideGrip (standard, R11) – även när det är

en plattform som sluter tätt mot skåpet.

Cargolifts.

Bär SilentGrip (tillval S2 / S4, R11) för ökad ljudisolering vid leverans i

Bär CargoBridge (tillval) för montering av plattformen bakom dörrarna

Knappanel 3+1 (tillval) för montering på utsidan av skåpets vägg.

bostadsområden under nattetid eller tidig morgon.

till lastutrymmet med lås. Överbryggar mellanrummet efter dörrarna har
öppnats.

22
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blött på marken. TracGrip Plus¿QQVVRPWLOOYDOPHGI|UK|MWJOLGVN\GG5

Bär Cargolift Standard / FreeAccess – 750 kg
Utrustning
Reglage

Bär Control EVO (tillval) är intuitivt användbar, av robust konstruktion och

Bär SmartControl fjärrstyrning (tillval) för CE-förenlig radiostyrd drift av

Kabelfjärrstyrning (tillval) med två funktioner inkl plattformsmarkering av

kan lätt användas även med handskar på tack vare korsstyrspakarna. Platt-

alla fyra basfunktionerna – med dubbelklick eller den nya SingleClick . Med

anvisad driftsposition. Uttag för kabelfjärrstyrning förmonterad på styren-

formens tippvinkel kan sparas med den högra styrspaken.

RadioKey som standard för automatisk spärr av alla styrelement när man

heten eller för montering på fordonet.

lämnar arbetsområdet.

SwitchKey (tillval för Bär Control EVO) gör det möjligt att slå av och på

Bär SmartControl Plus med dockningsstation (tillval) inkl. fjärrstyrning

Cargolift med styrspaken. Alternativt kan en utvändig elektisk nyckelbry-

för uppladdning av ackumulatorer (istället för batterier). Förarhyttsinkopp-

tare (valfritt) monteras.

ling kan göras via radio.
23

Knappanel 2 funktioner (tillval) för montering på skåpet.
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> 2s

Bär Cargolift Standard / FreeAccess – 750 kg
Utrustning
Fordonsanslutning

Monteringsadapter BC 750 S2L/S av aluminium. Krävs för montering på
följande fordon.

Transportfordon

Adapter
S2L / S2S / A2L

Monteringssatser Släpvagnsfäste för kulkoppling
BC 750 S4
S2L / S2S / A2L S4

Mercedes-Benz Sprinter

ca. 10 kg

ca. 10 kg

ca. 60 kg

Volkswagen Crafter / MAN TGE

ca. 10 kg

ca. 12 kg

ca. 60 kg

Iveco Daily / Renault Mascott

utan

ca. 6 kg

ca. 50 kg

Ford Transit

ca. 12 kg

ca. 12 kg

ca. 60 kg

Renault Master / Opel Movano B / Nissan NV400

ca. 14 kg

ca. 13 kg

ca. 60 kg

Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper / Opel Movano C

ca. 10 kg

ca. 12 kg

ca. 60 kg

Renault Maxity / Fuso Canter / Isuzu

utan

ca. 6 kg

ca. 50 kg

Nissan Atleon / Cabstar / Interstar / Toyota Dyna / Renault Maxcity

–

ca. 6 kg

–

ca. 14 kg

Släpvagnsfäste för kulkoppling (tillval) med europeiskt typtillstånd för delarna
(delarna ABE), D-värde 19,9 kN, vikt ca 45 kg för S2L/S / A2L och ca 14 kg för S4.
Fordonet måste ha viss elektrisk extrautrustning! Kulkoppling valfritt tillgänglig.
Beräkning av maximal tillåten trailervikt på dragbalken:
Trailervikt
it

=

D-värde i kN

x Dragfordonets vikt I t

2

(9,81 m/s x Dragfordonets vikt I t) - D-värde i kN

Om dragfordonet eller kulkopplingen påverkar D-värdet negativt gäller det lägsta

Släpvagnsfäste för kulkoppling S2L/S / A2L

Släpvagnsfäste för kulkoppling S4

24
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värdet.

Bär Cargolift Standard S2 / S4L
BC 1000 S2 – När varje kilo spelar en roll
Tack vare den låga egenvikten på ca 291 kg ger BC 1000 S2 en hög

Tekniska data

nyttolast. Två rullcontainrar eller en pall kan lastas på och av snabbt

)|OMDQGHULWQLQJYLVDUPRQWHULQJHQSn8SUR¿OUDPHQ$QGUDUDPSUR-

och enkelt med en låglyftande truck. Dessutom är denna Cargolift

¿OHU WH[HQKDWWSUR¿O NDQNUlYDHQPRQWHULQJVDGDSWHU±VH8WUXVW-

känd för att vara lätt att serva och underhålla.

ning fordonsanslutning.

Fordon

GG/t min.

GG/t max.

Lastbilar

6,0 t

8,6 t

Lyftkraft

Lastavstånd

Lastmoment

1000 kg

600 mm

6,0 kNm

Aluminiumplattform
Plattformsystem

Höjd

Bredd

BAplan45VLL

1610-2110 mm

2480 / 2520-2560 mm

Plattformshöjd

Vikt

1610 mm

281 kg

1810 mm

291 kg

I vikten ingår standardleveransomfattningen inkl. monteringsmaterial, kablar och underkörningsskydd.

Armlängd

700 mm

Lyfthöjd fmax

1228 mm

Mått Amax

555 mm

Mått Emin beladen

415 mm

Mått Emax

637 mm

Utrymme Bmin

720 mm

Utrymme Bmax

850 mm

Gäller för fordon med en totalvikt på upp till 8 ton.
Se standardiserad redskapsteckning för information om redskap och
andra transportfordon.

25
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Vikt vid plattformsbredd 2520 mm

Bär Cargolift Standard S2 / S4L
BC 1500 S4L – Lättviktaren med 4-cylindrig teknik
Endast 360 kg med en plattformshöjd på 1810 mm och ett lastmo-

Tekniska data

ment på 9,0 kNm! BC 1500 S4L erbjuder en lättviktslösning med
fyra cylindrar.
Fordon

GG/t min.

GG/t max.

Lastbilar

6,0 t

18,0 t

Släpvagnar

6,0 t

18,0 t

Citysattel

15,0 t

18,0 t

Beroende på fordonet kan det krävas extrautrustning – se Utrustning
fordonsanslutning.
Lyftkraft

Lastavstånd

Lastmoment

1500 kg

600 mm

9,0 kNm
Armlängd

720 mm*

800 mm

900 mm

Lyfthöjd fmax

1200 mm

1285 mm

1350 mm

Bredd

Mått Amax

590 mm

650 mm

715 mm

2480 / 2520-2560 mm

Mått Emax

620 mm

635 mm

635 mm

Utrymme Bmin

690 mm

740 mm

815 mm

Utrymme Bmax

870 mm

950 mm

985 mm

Aluminiumplattform
Plattformsystem
BAplan45VLL

Höjd
1610-2110 mm

Högre plattformar på begäran
Vikt vid plattformsbredd 2520 mm
Vikt

1610 mm

349 kg

1810 mm

360 kg

2010 mm

370 kg

2110 mm

375 kg

I vikten ingår standardleveransomfattningen inkl. monteringsmateri-

Gäller för fordon med en totalvikt på 8 ton eller mer med hydraulisk,
pneumatisk eller automatisk upphängning.
Se standardiserad redskapsteckning för information om redskap och
andra transportfordon.
* Armlängd 720 mm kan inte kombineras med bogserfästet för kulkoppling.

al, kablar och underkörningsskydd.

26
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Plattformshöjd

Bär Cargolift Standard S2 / S4L
Utrustning

KTL-beläggning (RAL 9005-serien) av alla ståldelar som långtidskorro-

Aggregat och styrning är väl skyddade i lyftbalken (standard). Motor med

Seriemässig hydraulolja (standard) kräver årligt oljebyte före vintern.

sionsskydd utan extra täcklack. För frekvent rengöring av fordonet KTL +

termoskyddskontakt skyddar mot överhettning och motorbrand. Enkel nöd-

För längre oljebytesintervall (vart tredje år) samt för användning vid låga

pulverlackering (tillval) i önskad RAL-färgton.

manövrering av de fyra grundfunktionerna med hjälp av knappar.

temperaturer ned till -45°C: Biologiskt nedbrytbar V\QWRÁXLGROMD(tillval).

Hydraulcylinder med skyddsrör eller bälg (standard) som skydd mot sten-

Elektriskt gränssnitt VDHH (standard) för enkel, elektrisk anslutning.

Rullar (standard) skyddar plattformen från nötning vid markkontakt.

skott och korrosion. Jämn och snabb öppning med motor genom dubbelverkande tiltcylindrar – även på vintern.
27
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Lyftanordning

Bär Cargolift Standard S2 / S4L
Utrustning
Plattform

Plattformens baksida aluminium natur (standard) eller pulverlackerad i

Högre säkerhet och bättre grepp på plattformen genom de halksäkra platt-

Bär RamGuard (tillval) av rostfritt stål för att skydda plattforms hörnen vid

önskad RAL-färgton (tillval) samt anodiserad plattform (tillval) möjlig.

formsytorna TracGrip och SideGrip (standard, R11) – även när det är

användning på ramp eller kaj.

Robusta LED-blinklampor CargoFlash (standard) med kraftig ljusstyrka,

Bär SilentGrip (tillval, R11) för ökad ljudisolering vid leverans i bostadsom-

.DQWSURÀO(tillval) för montering av en kontinuerlig sidolastskena (tillval)

mycket bra sidoljuseffekt och låg strömförbrukning.

råden under nattetid eller tidig morgon.

¿QQV WLOOJlQJOLJ XWDQ VSnUI|ULQJ OlQJG  PP EUHGG HQOLJW |QVNHPnO
600/734/845 mm).
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blött på marken. TracGrip Plus¿QQVVRPWLOOYDOPHGI|UK|MWJOLGVN\GG5

Bär Cargolift Standard S2 / S4L
Utrustning
Plattform

Plattform – avrullningsstopp (tillval)
Bär Cargolift erbjuder olika avrullningsstopp beroende på vilket plattformssystem som används. Alla avrullningsstopp kännetecknas av hög
hållfasthet tack vare det dubbla underlaget. Manöverspak är alltid tillgänglig utanför användningsområdet.
För Standard S2 Cargolifts erbjuder Bär avrullningsstoppen 2rd och 2ad
som har två kopplingslägen som kan ställas in med styrspaken:
(1) Pålastningsläge – luckan öppnas automatiskt efter överkörning med
rullcontainrarna

NightGuide (tillval) för maximal synlighet. LED-slingor integrerade på

Avrullningsstopp rd som barriär för rullar med öppningsvinkel 43° för rull-

både ovan- och undersidan i sidlisten. Finns i 24V för BAplan45VLL höjd

diameter upp till 110 mm. Klaffbredd: 750 mm vid minst. 1950 / 2300 mm

1.610-2.410 mm.

plattformsbredd.

Avrullningsstoppen 2rd och 2ad gör det möjligt att transportera två rull-

Avrullningsstopp ad med öppningsvinkel 110° för rulldiameter upp till

containrar samtidigt. Avrullningsstoppen öppnas separat.

200 mm. Klaffbredd: 750 mm vid minst. 1950 / 2300 mm plattformsbredd.
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(2) Avlastningsläge – luckan låses efter att den trampats ned

Bär Cargolift Standard S2 / S4L
Utrustning
Plattform

Reglage

Tätningssystem CargoSeal (tillval) för tillförlitlig tätning baktill med en platt-

Kontrollbox (standard S2, tillval S4L) för styrning av de fyra grundfunk-

Utvändig elektrisk nyckelbrytare (tillval) för montering på styrenhetshål-

form som sluter tätt mot skåpet.

tionerna för Cargolifts.

laren. Förhindrar otillåten användning som alternativ till SwitchKey.

Bär fotstyrning (standard) erbjuder både en säker plats och en enkel han-

Bär Control EVO (standard S4L, tillval S2) är intuitivt användbar, av robust

SwitchKey (tillval för Bär Control EVO) gör det möjligt att slå av och på

tering med hjälp av två fotkontakter.

konstruktion och kan lätt användas även med handskar på tack vare kors-

Cargolift med styrspaken och förhindrar oönskad användning.

styrspakarna. Plattformens tippvinkel kan sparas med den högra styrspaken.

30

SE_BC_PORTFOLIO
Tekniska modifieringar kan göras. 10/22

> 2s

Bär Cargolift Standard S2 / S4L
Utrustning
Reglage

Knappanel 3+1 (tillval) för montering på utsidan av skåpets vägg.

Kabelfjärrstyrning (tillval) med två funktioner inkl plattformsmarkering av

Knappanel 2 funktioner (tillval) för montering på skåpet.

anvisad driftsposition. Uttag för kabelfjärrstyrning förmonterad på styren-

Bär SmartControl fjärrstyrning (tillval) för CE-förenlig radiostyrd drift av

Bär SmartControl Plus med dockningsstation (tillval) inkl. fjärrstyrning

Bär SmartControl förarhyttsstyrning (tillval) för styrning av Cargolift från

alla fyra basfunktionerna – med dubbelklick eller den nya SingleClick . Med

för uppladdning av ackumulatorer (istället för batterier). Förarhyttsinkopp-

hytten genom Bär SmartControl Plus med dockningsstation. Se Teknikerna.

RadioKey som standard för automatisk spärr av alla styrelement när man

ling kan göras via radio.

lämnar arbetsområdet.
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heten eller för montering på fordonet.

Bär Cargolift Standard S2 / S4L
Utrustning
Fordonsanslutning
Beräkning av maximal tillåten trailervikt på dragbalken:
Trailervikt =
it

D-värde i kN

x Dragfordonets vikt I t

(9,81 m/s2 x Dragfordonets vikt I t) - D-värde i kN

Om dragfordonet eller kulkopplingen påve kar D-värdet negativt gäller
det lägsta värdet.

Släpvagnsfäste för kulkoppling (tillval BC 1500 S4L) med europeiskt
typgodkännande för delarna (delarna ABE), D-värde 29 kN, vertikal last
max. 350 kg, vikt ca 20 kg. Fordrar viss elektrisk extrautrustning på fordonet.
Kulkoppling valfritt tillgänglig.
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Släpvagnsfäste för kulkoppling (tillval BC 1000 S2) med europeiskt typgodkännande för delarna (delarna ABE), D-värde 26,9 kN, vertikal last max
250 kg, vikt ca 45 kg. Fordonet måste ha viss elektrisk extrautrustning!
Kulkoppling valfritt tillgänglig.

Bär Cargolift – Lifting Performance.
Transport- och logistikområdet blir alltmer konkurrensutsatt och komplext. För att kunna arbeta
framgångsrikt i en sådan miljö krävs kundorienterade lösningar med maximal effektivitet. Och
självklart även bakgavellyftar med hög prestanda.
Bär ser bakgavellyften som en integrerad del av ett större system som optimeras för att ge användaren en perfekt lösning. Det krävs en djupare förståelse för de mångfaldiga transportuppgifterna för att åstadkomma optimala produktlösningar.
Kärnkompetensen hos Bär Cargolift ligger i den kontinuerliga utvecklingen av bakgavellyftarnas
kapacitet.
Kunden som köper en Bär Cargolift kan vara säker på att han/hon får en lösning som ger ett
optimalt stöd i arbetet. Kunden får stöd och hjälp i alla faser från beställning via montering och
användning till service.
Bär Cargolift har dominerat branschen med sina innovativa lösningar i flera decennier. Pålitlig
teknik som är enkel och säker att använda vilket skapar ett försprång gentemot konkurrenterna.
Bär Cargolift – Lifting Performance.

Ta reda på mer om “Bär Cargolift – Lifting Performance. Since 1981.” –
familjeföretaget, dess innovationer och dess ständiga utveckling på:

Bär Cargolifts
motsvarar
CE-standarden

Gerd Bär GmbH · Industriegebiet Böllinger Höfe · Pfaffenstraße 7 · D 74078 Heilbronn
Fon +49 7131 2877-992 · Fax +49 7131 2877-912 · vk@baer-cargolift.de · www.baer-cargolift.com
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www.lifting-performance.se

