Ret/HydFalt

Bär Cargolift – Lifting Performance.

Bär Cargolift Ret/HydFalt
Flexibel, eenvoudig en robuust – naar wens hydraulisch gevouwen

JQ QGLBQ  MN BC K?PIR  FCCDR BC NPMBSAREPMCN ºP !?PEMJGDR
0CR &WB$?JRLGCR??LGLLMT?RGCIP?AFRTCPJMPCL 5?LR&WB$?JR!?PEMJGDRQ
kunnen niet alleen hydraulisch worden uit- en ingeschoven, maar ook
hydraulisch worden gevouwen. Bij het dagelijks gebruik verhoogt dit
het bedieningscomfort en maakt het de Cargolift sneller klaar voor
gebruik. Het seriematig geanodiseerde aluminium platform zorgt bovendien voor een aansprekende verschijning.
5GCBCTMMPICSPFCCDRTMMPFCRF?LBK?RGETMSUCLT?LFCRNJ?RDMPK 
kiest de RetFalt-versie. Alle Ret/HydFalt Cargolifts hebben een twee
keer gevouwen platform en automatische stops, die het in- en uitschui-
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ven in het donker of bij slecht weer vereenvoudigen.

Bär Cargolift Ret/HydFalt
Om te zorgen dat een BDF-wisselbakinrichting een universeel distributievoertuig wordt
"C0CR &WB$?JR!?PEMJGDRQXGHLMLRUMPNCLTMMPBCXCJ?QRCL U??P@GHPCkening is gehouden met de platformhoogte.
"P??EIP?AFR

BC
2
BC
1

Optimaal is de montage van Bär Cargolifts
Ret/HydFalt bij 3-assige vrachtwagens met
een wielbasis van 4500 / 4600 mm - zelfs
@GH MN@MSU !   "C UCLB@??PFCGB BC
inbouwruimte en de lastverdeling zijn beRCPB?L@GHUGCJ@?QGQKK  MTCLBGCL
wordt automatisch tegen de wisselbanIP?LBCL T?L !  CL !  ECQAFMTCL
BMMPBCAF?SDDCSPXCJDGLQRCJ@??P #PI?L
ook naar andere, willekeurige posities
worden bewogen.

Website met productfilm

Lastgrafiek voor elke productgroep Ret/HydFalt



50
0R

00
0R

42
/H4
2

42/
H4
2

Lastafstand
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Alle onderschuifbare Ret/HydFalt Cargolifts
– ongeacht of deze handmatig wordt
gevouwen (R42) of hydraulisch (H42) –
kunnen bij BDF-wisselbakinrichtingen
worden gemonteerd. Met de draagarmaanslagen en de klapbrug (beide
optioneel), kunt u vrij kiezen uit wissel@?IGLPGAFRGLECL TMJECLQ #,  4J?IIC
laadvloer, zeil, droge vracht- of koelop@MSUEPMMRRC!CL!KCRKMBGDGA?RGCRCTCLQ!

Bär Cargolift Ret/HydFalt
BC 1500 R42 – Eenvoudig, flexibel, robuust
"C!?PEMJGDRTMMPAMKNJCVCJMEGQRGCICR?ICL !0 "?LI-

Technische gegevens

zij het tweevoudig gevouwen platform, verdwijnt deze Cargolift
GLPGHNMQGRGCAMKN?ARMLBCPFCRBP?ECLBCTMCPRSGE ,?FCRECKMtoriseerd uitschuiven en veerondersteund, handmatig uitklappen
T?LFCRNJ?RDMPKGQFGHQLCJIJ??PTMMPEC@PSGI "CTP?AFRU?ECL
kan zo afwisselend worden gebruikt van distributieverkeer tot
internationaal transport.
Dragende
voertuigen
Vrachtwagen

TG/t min.

TG/t max

 R

25,0 t

Aanhangers

 R

 R

"$æUGQQCJ@?IGLPGAFRGLECL
Afhankelijk van het dragende voertuig, kan extra uitrusting noodzakelijk zijn – zie uitrusting voertuigaansluiting.
Draagkracht

Lastafstand

Lastmoment

IE

KK

 I,K

Aluminium platform

1560 mm

1560 /
1810 mm

1810/
2010 mm

Armlengte

900 mm

1000 mm

1100 mm

Hefhoogte fmax

KK

KK

KK

Maat A

KK

945 mm

KK

+??R#max

KK

KK

KK

Vrije ruimte B

KK

KK

KK

%CJBGETMMPTMCPRSGECLT?L?DRML@PSRMECUGAFRKCRFWBP?SJG-

Platformsysteem Hoogte
PBret

Platformhoogte

Breedte

 KK 2400 mm

sche, pneumatische of automatische ophanging
Zie aanbouwtekening voor details m.b.t. het aanbouwen en andere draagvoertuigen.

Platformhoogte

Gewicht

KK

599 kg

KK

IE

Het gewicht omvat de seriematige leveromvang, incl. montagemateriaal, kabels en onderrijdbeveiliging.
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Gewicht bij platformbreedte 2400 mm

Bär Cargolift Ret/HydFalt
BC 2000 R42 – Naar wens toepasbaar van distributieverkeer tot internationaal transport
Montage aan vrachtwagens, aan opleggers met gestuurde as,

Technische gegevens

CTCL?JQ "$æUGQQCJ@?IGLPGAFRGLECLoBC !0@GCBRS@GH
de montage minstens zoveel mogelijkheden als bij het gebruik.
5?LR FCR  I,K J?QRKMKCLR CL FCR RUCCTMSBGE ECTMSUCL 
KKBGCNCNJ?RDMPK@GCBCLTMJBMCLBCPSGKRCTMMPFCRSGRvoeren van uw transporttaken.
Dragende
voertuigen
Vrachtwagen

TG/t min.

TG/t max

 R

25,0 t

Aanhangers

 R

 R

"$æUGQQCJ@?IGLPGAFRGLECL
Afhankelijk van het dragende voertuig, kan extra uitrusting nood-

Platformhoogte

1810 mm

1810 / 2010 mm

zakelijk zijn – zie uitrusting voertuigaansluiting.

Armlengte

1000 mm

1100 mm

Hefhoogte fmax

KK

KK

Draagkracht

Lastafstand

Lastmoment

Maat A

945 mm

KK

2000 kg

KK

 I,K

+??R#max

KK

KK

Vrije ruimte B

KK

KK

Aluminium platform
Platformsysteem Hoogte
PBret

 KK

Breedte

%CJBGETMMPTMCPRSGECLT?L?DRML@PSRMECUGAFRKCRFWBP?SJG-

2400 mm

sche, pneumatische of automatische ophanging
Zie aanbouwtekening voor details m.b.t. het aanbouwen en an-

Platformhoogte

Gewicht

KK

IE

KK

633 kg

dere draagvoertuigen.

Het gewicht omvat de seriematige leveromvang, incl. montagemateriaal, kabels en onderrijdbeveiliging.
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Gewicht bij platformbreedte 2400 mm

Bär Cargolift Ret/HydFalt
BC 1500 H42 – Horizontaal onderschuifbaar, hydraulisch vouwbaar
Veel laadlocaties, geringe inbouwruimte, hoge tijdsdruk – de

Technische gegevens

!  & QAFSUR ECCL CLICJC SGRB?EGLE  +MLRCCP@??P ??L
de meest uiteenlopende dragende voertuigen, integreert deze
Cargolift uit de productgroep Ret/HydFalt zich optimaal in het
dragende voertuig. Bij het vouwen van het platform bieden ze
volhydraulisch een voorsprong. Seriematig met geanodiseerd
?JSKGLGSKNJ?RDMPK 5?RUGJRLMEKCCP
Dragende
voertuigen
Vrachtwagen

TG/t min.

TG/t max

 R

25,0 t

Aanhangers

 R

 R

"$æUGQQCJ@?IGLPGAFRGLECL

Platformhoogte

1560 mm

1560 /
1810 mm

1810 mm

Armlengte

900 mm

1000 mm

1100 mm

Hefhoogte fmax

KK

KK

KK

Afhankelijk van het dragende voertuig, kan extra uitrusting noodzakelijk zijn – zie uitrusting voertuigaansluiting.
Draagkracht

Lastafstand

Lastmoment

Maat A

KK

945 mm

KK

IE

KK

 I,K

+??R#max

KK

KK

KK

Vrije ruimte B

KK

KK

KK

Aluminium platform
Platformsysteem Hoogte
PBhyd

  KK

Breedte

%CJBGETMMPTMCPRSGECLT?L?DRML@PSRMECUGAFRKCRFWBP?SJG-

2400 mm

sche, pneumatische of automatische ophanging

&?LBK?RGETMSUCLT?LBCNJ?RDMPKTMMPP?LB

Zie aanbouwtekening voor details m.b.t. het aanbouwen en andere draagvoertuigen.

Platformhoogte

Gewicht

KK

574 kg

KK

IE

Het gewicht omvat de seriematige leveromvang, incl. montagemateriaal, kabels en onderrijdbeveiliging.
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Gewicht bij platformbreedte 2400 mm

Bär Cargolift Ret/HydFalt
BC 2000 H42 – Dankzij eenvoudige bediening snel te gebruiken
Met 20 seconden voor het uitschuiven en uitklappen en een last-

Technische gegevens

?DQR?LBT?LKK GQBC !&XCJDQTCPECJGHI@??PKCR
1R?LB?PB !?PEMJGDRQ  #L LME @CRCP "C @CBGCLGLE EC@CSPR AMKDMPR?@CJ CL AF?SDDCSPQTPGCLBCJGHI TG? BC @CBGCLGLEQCCLFCGB  "C
HydFalt Cargolifts tonen echter niet alleen technische perfectie,
maar voldoen ook visueel aan de hoogste eisen: Seriematig met
geanodiseerd aluminium platform.
Dragende
voertuigen
Vrachtwagen

TG/t min.

TG/t max

 R

25,0 t

Aanhangers

 R

 R

"$æUGQQCJ@?IGLPGAFRGLECL

Platformhoogte

1810 mm

1810 / 2010 mm

Afhankelijk van het dragende voertuig, kan extra uitrusting nood-

Armlengte

1000 mm

1100 mm

zakelijk zijn – zie uitrusting voertuigaansluiting.

Hefhoogte fmax

KK

KK

Maat A

945 mm

KK

Draagkracht

Lastafstand

Lastmoment

+??R#max

KK

KK

2000 kg

KK

 I,K

Vrije ruimte B

KK

KK

%CJBGETMMPTMCPRSGECLT?L?DRML@PSRMECUGAFRKCRFWBP?SJG-

Aluminium platform
Platformsysteem Hoogte
PBhyd

Breedte

 KK 2400 mm

sche, pneumatische of automatische ophanging
Zie aanbouwtekening voor details m.b.t. het aanbouwen en andere draagvoertuigen.

Platformhoogte

Gewicht

KK

620 kg

KK

640 kg

Het gewicht omvat de seriematige leveromvang, incl. montagemateriaal, kabels en onderrijdbeveiliging.
93
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Gewicht bij platformbreedte 2400 mm

Bär Cargolift Ret/HydFalt
Uitrustingen
Draagarm

Elektrostatische dompellak)2*æAM?RGLE0*æQCPGCT?L?JJC

Geleidingswerk (serie) met onderhoudsvrije glijgeleiding en de hoogst

Elektrische interface VDHH (serie) voor eenvoudig elektrisch aan-

stalen onderdelen als lange termijn corrosiebescherming zonder extra

mogelijke stabiliteit – voor veelvuldig en langdurig gebruik. Zeer goede

sluiten.

deklaag. Bij het vaak reinigen van de voertuigen elektrostatische

synchroonloopeigenschappen.

dompellak (KTL-coating) + poedercoating (optie) in elke gewenste

Hydraulische cilinder met beschermbuis of vouwbalg (serie) als be-

Aggregaat en besturing zijn veilig beschermd in de draagbuis (serie).

Seriematige hydraulische olie vereist een jaarlijkse olieverversing

QAFCPKGLERCECLQRCCLQJ?ECLAMPPMQGC %CJGHIK?RGEQLCJ ECKMRMPGQCCPB

Motor met thermische beveiligingsschakelaar, beschermt tegen overver-

voor de winter. Voor een langere olieverversingsinterval (elke 3 jaar),

FGRRGLECLKMRMP@P?LB #CLTMSBGECLMMB@CBGCLGLET?LBCTGCP@?QGQDSLA-

CTCL?JQ @GH J?ECPC RCKNCP?RSPCL RMR æ! GMJMEGQAF ?D@PCCI@?PC

ties via knoppen.

Syntofluid-olie (optie).

openen door dubbelwerkende neigcilinder – zelfs in de winter.

94
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RAL-kleur.

Bär Cargolift Ret/HydFalt
Uitrustingen
Platform

Platformoppervlak blank aluminium (seriematig bij R42) of poeder-

0M@SSQR*#"æILGNNCPJGAFRCargoFlash (serie) met een hoge lichtsterkte

Bär SilentGripMNRGC 0TMMPFCRTCP@CRCPCLT?LBCECJSGBQBCKNGLE

coat in of geanodiseerd (seriematig bij H42, optie bij R42). Het handma-

en zeer goed zijdelingse uitstraling bij een gering stroomverbruik.

bij nachtelijke of vroege levering in woongebieden.

tig in- en uitklappen platformpunt, gebruiksvriendelijk met veeronder-

Aluminium overrijdbrug met aanslagbuffers (serie) maakt het zacht en

Bär voetbediening (serie) biedt naast een veilige standplaats een een-

BGAFR@GHBCEPMLBMNPGHBCL@GHFCR?AFRCPNMPR??JKMECJGHI #GLBJ?ECPQT?L

voudige bediening via twee voetschakelaars.

draaistangsluitingen kunnen eenvoudig worden uitgespaard.
95
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steuning (seriematig bij R42).

Bär Cargolift Ret/HydFalt
Uitrustingen
Platform – afrolbeveiliging (optie)
Bär Cargolift biedt verschillende afrolbeveiligingen, afhankelijk van
het gebruikte platformsysteem. Alle afrolbeveiligingen onderscheiden
zich door een hoge overrijdbestendigheid dankzij een dubbele bodem.
Bedieningshendels bevinden zich altijd buiten het rijgebied.
Voor Ret/HydFalt Cargolifts biedt Bär afrolbeveiligingen 2rd en 2ad,
die via bedieningshendels twee schakelposities mogelijk maken:
 .MQGRGC J?BCL o IJCN MNCLR L? FCR MTCPPGHBCL KCR BC PMJAMLR?GLCPQ
automatisch
(2) Positie lossen – klep vergrendelt na het betreden
Afrolbeveiliging rd als barrière voor rollen met een openingshoek van
 TMMP CCL PMJBG?KCRCP RMR  KK  )JCN@PCCBRC  KK @GH KGL 

Afrolbeveiligingen 2rd en 2ad maken het gelijktijdig transport van

Afrolbeveiliging ad als goot voor rollen met een openingshoek van

RUCCPMJAMLR?GLCPQKMECJGHI "C?DPMJ@CTCGJGEGLEQIJCNNCLMNCLCLGLBG-

TMMPCCLPMJBG?KCRCPRMRKK )JCN@PCCBRCKK@GHKGL 

vidueel.

2400 mm platformbreedte.

96
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2400 mm platformbreedte.

Bär Cargolift Ret/HydFalt
Uitrustingen
Bedieningselementen

Bär Control EVO (serie) is intuïtief te bedienen, robuust opgebouwd

Met EasyFold (optie H42) is één bedieningshandeling voldoende om in

en dankzij de joystick zelfs met handschoenen perfect te bedienen.

de werk – of rijstand te komen - veilig, eenvoudig en comfortabel.

BeschermkapMNRGCTMMP ºP!MLRPMJ#4-T?LCBCJQR??J

SwitchKey (optie) maakt in- en uitschakelen mogelijk van de Cargolift

Externe, elektrische sleutelschakelaar (optie) voor montage aan

via de bedieningshendel en voorkomt daardoor ongewenste bediening.

@CBGCLGLEQN?LCCJ 4MMPIMKRML@CBMCJBC@CBGCLGLEL??QRBC1UGRAF)CW

Bär SmartControl Plus (optie) met extra functies (bijv. in- en uitschuiTCL  XGC RCAFLMJMEGCÁL  -NRGMLCCJ KCR oplaadbare handzender en
basisstation – radiografische chauffeurscabineknop evenals startonderbreker verkrijgbaar.

97
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> 2s

Bär Cargolift Ret/HydFalt
Uitrustingen
Bedieningselementen

Voertuigaansluiting

Zacht neerzetten door automatisch kantelen op de grond (serie) Elektronische gestuurde laadleiding SmartCharge SC-VEHH (op-

KlapbrugMNRGCTMMPTCPQAFGJJCLBC "$æUGQQCJ@?IJCLERCL

voor veilig laden. Via geheugeneffect keert het platform bij het omhoog tie) als genormeerde stekkerverbinding voor het willekeurig wisselen
kantelen terug naar de oorspronkelijke positie.

van trekkende voertuigen en aanhangers. Intelligente besturing waar@MPERTMJBMCLBC?AASQN?LLGLE@GHBCJMQNJ??RQ 5CCPE?TCT?LQRMPGLECL

Schakelpaneel 2 functies (optie) voor montage in de opbouw.

Bär accubak (optie) voor montage aan de zijkant van de opbouw.

DraagarmaanslagMNRGCECQAFPMCDBTMMPTCPQAFGJJCLBC "$æUGQQCJæ
@?IJCLERCL .CPDCARCGLQRCJ@??PFCGBTMMPCDDGAGÁLRJ?BCLCLJMQQCL
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via knippersignalen.

Bär Cargolift – Lifting Performance.
"C UCPCJB T?L RP?LQNMPR CL JMEGQRGCI UMPBR QRCCBQ AMKNCRGRGCTCP CL AMKNJCVCP  -K MN BGR
gebied succesvol te kunnen werken, zijn klantgerichte oplossingen met een maximale efficiency
LMMBX?ICJGHI #LLGCRGLBCJ??RQRCNJ??RQJ??BNJ?RDMPKQKCRSGRQRCICLBCNPCQR?RGCQ
Bär ziet de laadklep als een integraal onderdeel van een totaalsysteem, dat klantspecifiek
wordt geoptimaliseerd voor maximale prestaties. Alleen met een grondig begrip van de meest
uiteenlopende transporttaken, ontstaan optimale productoplossingen.
"CICPLAMKNCRCLRGCT?L ºP!?PEMJGDRGQBCAMLRGLSCBMMPMLRUGIICJGLET?LBCNPCQR?RGCKMEClijkheden van laadkleppen.
"C IJ?LR T?L ºP !?PEMJGDR I?L CPMN TCPRPMSUCL  B?R FGH CCL MNJMQQGLE MLRT?LER  BGC FCK
optimaal zal ondersteunen bij z‘n werkzaamheden. Hij wordt in alle fasen van de bestelling als
partner geadviseerd over de montage, de bediening en de service van de Cargolift.
Bär Cargolift heeft de branche enkele tientallen jaren voorzien van innovatieve oplossingen.
Solide techniek, die eenvoudig en veilig kan worden bediend, zorgt voor de beslissende voorsprong op de concurrent.
Bär Cargolift – Lifting Performance.

)MKKCCPRCUCRCLMTCPl ºP!?PEMJGDRoLifting Performance. 1GLAC ” –
het familiebedrijf, zijn innovaties en zijn voortdurende ontwikkeling op:

Bär Cargolifts
voldoen aan
BC!#æLMPK

%CPB ºP%K@&'LBSQRPGCEC@GCR ÌJJGLECP&ÌDC.D?DDCLQRP?µC"&CGJ@PMLL
$ML æ$?V æTI@?CPæA?PEMJGDR BCUUU @?CPæA?PEMJGDR AMK
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www.lifting-performance.nl

