VanLift

Bär Cargolift – Lifting Performance.

Bär VanLift / Bär BusLift
Voor elk bestelbustype de passende lift
Bär VanLift FreeAccess
Het origineel: Maximale flexibiliteit voor uw bestelbus
Zware pallets laden, maar alleen losse pakketten lossen zonder lift? Of rolcontainers laden, maar
slechts losse trays leveren? Bij voorkeur zonder tijdverlies? In gewichtsgevoelige voertuigklassen zijn
deze eisen geen zeldzaamheid. Bär Cargolift heeft de oplossing: FreeAccess.
n 'LPGHNMQGRGCECCDRFCRGLECIJ?NRCNJ?RDMPKTPGHCRMCE?LERMRBCPCAFRCP?AFRCPBCSP
n 'LBGCLLMBGEGQCPTMJBMCLBCNJ??RQCLBP??EIP?AFRTMMPCCLN?JJCRKCRN?JJCRU?ECLMDK?VGK??J
vier rolcontainers.
n "CAJMS GHFCRSGRIJ?NNCLXMPERFCR@?LBQAF?PLGCPTMMPFCRGBC?JCGLCJI??PEPGHNCLT?LTMSUBCCJ
en vast deel. Uitgeklapt is de krachtverdeling van de last gelijkmatig over het platform.

Bär VanLift Standard
Voor frequent transport van pallets of rolcontainers
.?JJCRQ CL PMJAMLR?GLCP E??L ?JRGHB KCC GL SU @CQRCJ@SQ "?L MLBCPQRCSLR BC ºP4?L*GDR 1R?LB?PB
optimaal bij het laden en lossen en van uw vracht. Behalve het draagvermogen van 600 kg (voertuigafhankelijk 500 kg) voorziet deze VanLift in:
n +CCP@CBPGHDQJ?QRBMMPCCLXMJ??EKMECJGHICGECLECUGAFR

n +MECJGHIFCGBTMMPMLECFGLBCPB??LF?LECPEC@PSGI
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n 1LCJJCKMLR?ECXMLBCPA?PPMQQCPGCUCPI

Bär VanLift
Geoptimaliseerd voor uw bestelbus
CQRCJ@SQQCL FC@@CL CGECL PCECJQ 5?LR EC@PSGICPQ TCPU?AFRCL
de kwaliteiten van personenauto‘s en een complete uitrusting.
"??PMK @GCBR ºP TMMP BC 4?L*GDR CL SQ*GDR BC SGREC@PCGBQRC
standaarduitrusting in het hele productassortiment!

Zodat de Bär VanLift optimaal kan worden gemonteerd, is bovendien een bepaalde minimumuitrusting van de bestelbus noodzakelijk:
n &MSRCLTJMCP
næBCSPQ?AFRCPI?LRCLKGLGK??JGLQRCJ@??PRMR
openingshoek
n#VRP??AAS
n)JCKKCLQRPMMITMMPCJCIRPGQAFC??LQJSGRGLE
n4CP@CRCPBCPMJQR?@GJGRCGR

"CVanLifts zijn ontworpen voor deze lasten, waarbij rekening is gehouden
met de platformhoogte.
"P??EIP?AFR

"??PL??QRGQ@CN??JBCTMCPRSGESGRPSQRGLELGCRRCAMK@GLCPCL

n +CPACBCQæ CLX1NPGLRCP
n 4MJIQU?ECL!P?DRCP
n +,2%#
n 'TCAM"?GJW
n 0CL?SJR+?QRCP
n -NCJ+MT?LM
n ,GQQ?L,4
n $MPB2P?LQGR
n $G?R"SA?RM
n !GRPMÁL(SKNCP
n .CSECMR MVCP

n -NQR?NFSJNCLGLUCJICTMPKB?LMMI
n.?PICCPQCLQMPCL??LBC?AFRCPI?LR
n1R?LB??PBRPCIF??I ??LFCRTMCPRSGE
n3GRJ??RBGCL??P?AFRCPMTCPBC?AFRCP?QJMMNR
n0CQCPTCUGCJMLBCP?AFRCPI?LRT?LRP?LQNMPRTMCPRSGE
n5GQæU?QGLQR?JJ?RGCMNBC?AFRCPBCSPCL
n1AFSGDBCSP??L@CQRSSPBCPQXGHBC
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V

 -NRGMLCCJ I?L BC4?L*GDR T?L CCL ?DLCCK@?PC RPCIF??IIMECJ
worden voorzien. Meer details hierover, evenals informatie over
de voertuiguitrusting, vindt u in de voertuigspecifieke VanLiftbrochure.

Lastafstand

Lastgrafiek Bär VanLift

Het transportvoertuig beïnvloedt de technische mogelijkheden
van de VanLift. Het draagvermogen kan bijvoorbeeld zijn verminderd door constructierichtlijnen. Meer details hierover – evenals
de montagegeschiktheid bij specifieke voertuigtypen – vindt u in
de voertuigspecifieke VanLift-brochure.
7
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In het goederenvervoer is bovendien laadvermogen het centrale
thema. Om aan deze vereisten te voldoen is elke Bär VanLift voor
CCLQNCAGDGCIC@CQRCJ@SQECK??IR "GRPCQSJRCCPRGLTMMPBCJCL@Ctreffende eigengewicht, montage en bodemvrijheid. Bär VanLift
zijn verkrijgbaar voor:

Bär VanLift FreeAccess
BC 600 A2V – De geniale oplossing voor bestelvoertuigen met gesloten opbouw
Heeft u vrije toegang tot de laadruimte nodig, maar moet u

De revolutionaire oplossing

ook op ieder moment pallets of rolcontainers laden of lossen,
dan biedt de Bär VanLift FreeAccess een ongekende vrijheid bij
het gebruik van uw bestelvoertuigen met gesloten opbouw. Het
minimale eigengewicht, de snelle montage, meestal zonder car-

Voor laden en lossen van kleine aantallen blijft de VanLift op z‘n
plaats, want de toegang tot de laadruimte is mogelijk via de rechter achterdeur.

rosseriewerkzaamheden en het gebruik van aanhangers zetten
ook jaren na de introductie van de VanLift-klasse nog steeds de
maatstaven.
Draagkracht*

Lastafstand

Lastmoment

500 kg

600 mm

 I,K

600 kg

600 mm

 I,K

Platformsysteem

Hoogte

Breedte

BAplan30VLL

æKK

 

Aluminium platform
KK

4MJIQU?ECL!P?DRCP +,2%# $MPB2P?LQGR

Bij grote aantallen wordt het platform hydraulisch via de Bär
SmartControl afstandsbediening geopend en handmatig uitgeklapt.

Gewicht bij platformbreedte 1330 mm
Platformhoogte

Gewicht*

KK

T?L?DIE

KK

T?L?DIE

KK

T?L?DIE

DF?LICJGHIT?LFCRBP?ECLBCTMCPRSGE
Meer details m.b.t. de dragende voertuigen en de uitrusting hiervan vindt u in de voertuigspecifieke VanLift-brochure.



Uitgeklapt biedt het grote platform voldoende ruimte voor laden
CLJMQQCLT?LCCL#SPMæN?JJCRKCRN?JJCRU?ECLMDTGCPPMJAMLR?Gners. Voor palletvervoer met palletwagens is een platformhoogte
T?L  KK TCPCGQR CTCL?JQ CCL RP?LQNMPRTMCPRSGE KCR TCPhoogd dak.
%CN?RCLRCCPB
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Het gewicht omvat de seriematige leveromvang, incl. kabels.

Bär VanLift Standard S2V
BC 600 S2V – Voor het efficiënt laden en lossen van bestelvoertuigen met gesloten opbouw
+CRFCRBP??ETCPKMECLT?L IECLFCRKK@PC-

De klassieker

de platform, ondersteunt deze Bär VanLift u optimaal als u vaak
een loshulp nodig heeft – ongeacht of het gaat om rolcontainers
of pallets. Het minimaal eigengewicht, snelle montage zonder
carrosseriewerkzaamheden en het gebruik van aanhangers met
een trekhaak, biedt deze Bär Cargolift veel voordelen in de VanLift-klasse.
Draagkracht*

Lastafstand

Lastmoment

500 kg

600 mm

 I,K

600 kg

600 mm

 I,K

Platformsysteem

Hoogte

Breedte

BAplan30VLL

æKK

 

4MMPFCRCDDGAGÁLRCJ?BCLCLJMQQCLT?L@CQRCJ@SQQCL@GCBRBC ºP
VanLift Standard voldoende plaats aan vier rolcontainers of een
#SPMæN?JJCRKCRN?JJCRU?ECL

Aluminium platform
KK

4MJIQU?ECL!P?DRCP +,2%#
Gewicht bij platformbreedte 1380 mm
Gewicht*

KK

T?L?DIE

KK

T?L?DIE

KK

T?L?DIE

Het gewicht omvat de seriematige leveromvang, incl. kabels.
DF?LICJGHIT?LFCRBP?ECLBCTMCPRSGE
Meer details m.b.t. de dragende voertuigen en de uitrusting hiervan vindt u in de voertuigspecifieke VanLift-brochure.
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Voor palletvervoer met palletwagens is een platformhoogte van
 KK TCPCGQR CTCL?JQ CCL RP?LQNMPRTMCPRSGE KCR TCPFMMEB
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Platformhoogte

Bär VanLift FreeAccess / Standard
Uitrustingen
Platform

KTL- (serie) of KTL + poedercoating (optie - telkens RAL 9005) van

Voorgemonteerde kentekenplaathouder met verlichting. Platform-

Tweedelige afrolbeveiliging 2ad (serie VanLift) voor twee rolcontai-

alle staaldelen als duurzame corrosiebescherming zonder extra laklaag.

achterzijde poedercoat in RAL 9006 aluminiumwit. Randafsluitprofiel

ners. Platformbreedte: 435 mm (A2V), 500 mm (S2V). Verzonken, mak-

Aggregaatbehuizing omlaag zwenkend voor goede toegankelijkheid.

geanodiseerd (serie A2V).

kelijk overrijdbare CargoFlashæILGNNCPJGAFRCLQCPGCKCR*#"æRCAFLGCI

Cabine-inschakeling KCR CCL KCJBQGEL??J QCPGC TMJECLQ #, æ 

Voorgemonteerde kentekenplaathouder met verlichting. Platform-

Meer veiligheid en grip op het platform door anti-slip-platformloop-

zodra het platform is geopend.

achterzijde blank aluminium (serie S2V). Randafsluitprofiel geano-

vlakken TracGrip en SideGrip (optie) – evenals bij natte ondergrond.

diseerd (serie S2V).
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Draagarm

Bär VanLift FreeAccess / Standard
Uitrustingen
Platform

Bedieningselementen

Tweedelige VanBridge (serie) zorgt voor een naadloze overgang tus-

Bär SmartControl afstandsbediening (serie) vervangt inbouwen van

sen platform en laadvloer via een onbelast rubberscharnier. Slipvast

bedieningsschakelaars in de carrosserie. Vier radiografische functies

dankzij het geribbelde oppervlak. Tijdens het rijden verticaal in de laa-

met nabijheidsdetectie.

Noodbediening (optie) met standaard stekkerverbinding.

druimte te vergrendelen.



45

20

Bär-profiel


Bär Overrijplaat-kit voor koelopbouw (optie) voor integratie in de ge-

Bär SmartControl Plus met basisstation (optie) incl. afstandsbedie-

isoleerde vloer. Hierdoor is er een verkleining van de oprijdhoek.

ning voor opladen van de accu‘s (in plaats van batterijen). Radiografische sturing mogelijk via chauffeurscabineknop, daardoor eenvoudige
montage.
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Aanslagvlak
deurafdichting

Bär VanLift FreeAccess / Standard / BusLift
Uitrustingen
Voertuigaansluiting
"CK?VGK?JCRPCIIP?AFRT?LBC??LF?LECP
Trekkracht
in t

=

"æU??PBCGLI,V"P??EIP?AFRT?LFCRTMCPRSGE
 K Q2V"P??EIP?AFRT?LFCRTMCPRSGEæ"æU??PBCGLI,

Op basis van het voertuig of kogeldruk is maatgevend de trekkracht van de
aanhanger maatgevend.

Afneembare kogeltrekhaak, compleet met kogel (optie), treklast max.
 I,æI, ECUGAFRA? IE #JCIRPGQAFCTMMP@CPCGBGLECL??LTMCP-
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tuigzijde noodzakelijk!

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

