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Let, lettere, S2L

Nyttelast er den vigtigste egenskab ved transport med lette 

køretøjer. BC 750 S2L-liften er derfor en meget attraktiv løsning: 

Den løfter 750 kg ved lastmoment på 600 mm, og dens egenvægt 

er blot 160 kg (liftplade 1.610 mm x 2.100 mm). Hvordan vil du 

udnytte de 35 kg, du har vundet her?

Vores tilgang: Pålidelig løftekapacitet på 750 kg med en Cargolift 

med lavest mulige egenvægt. Det kræver konstruktive idéer og 

avancerede beregninger at opnå driftssikkerhed med så lette

konstruktioner. I tilfældet S2L gør optimering af løftemekanismen 

det muligt at opnå en vægtbesparelse af 25 kg. Videreudvikling af 

BAplan30VLL-liften har reduceret egenvægten med yderligere 10 kg. 

Glæd dig til den nye lette lift-serie, der går i produktion i foråret 2017!

Varevognssegmentet er kendetegnet ved en lang række forskellige 

chassisleverandører. Vi fokuserer på hurtig og let montering. Som det 

gjaldt for forgængeren, leverer Bär Cargolift også adapterplader til 

BC 750 S2L til alle kendte varevognsfabrikater.



Sikker trådløs fjernbetjening – 
Bär SmartControl fjernbetjening

Fra 2017 kan du vælge mellem batteridrevet Bär SmartControl fjernbetjening og den 

nye genopladelige Bär SmartControl Plus med docking-station, der desuden sikrer 

mod bortkomst, som alternativ. Få yderligere informationer på vores teknologi-side 

på hjemmesiden og i Bär SmartControl produktfilmen.

Anvendelsen og udbredelsen af trådløs fjernbetjening øges hele tiden. Bär har derfor udviklet 

den innovative Bär SmartControl for at reducere risikoen ved brug af trådløs fjernbetjening. 

Bär SmartControl reducerer risikoen ved denne teknologi på en måde, som ikke tidligere er set. 

Bär SmartControl – for sikker drift med trådløs fjernbetjening: 

SafeConnect

SafeConnect sikrer, at chaufføren er i nærheden i et nærmere defineret 

arbejdsområde ved liften, når han logger på den håndholdte sender.

DoubleClick

DoubleClick og konstant tryk på knappen forhindrer utilsigtet anvendelse af liften

RadioKey

Beskytter mod uautoriseret anvendelse ved automatisk at blokere alle 

funktioner, når arbejdsområdet forlades

4  Functions

Trykknappen for 4Functions forhindrer uønsket vip af liftpladen ved læsning

AutoStop 45° 

Minder chaufføren om at han skal respektere sikkerhedszonen (områder 

med risiko for klem- og skæreskaderr), når han lukker liften





Skræddersyet til distributionskørsel med fødevarer og læskedrikke – 
BC 2500 S4U

To fuldt lastede paller med drikkevarer samt en elektrisk palleløfter, og du 

har allerede nået en belastning på 2.500 kg. Distribution af fødevarer og 

læskedrikke kræver også fleksibilitet, når det gælder lastvolumen, hvorfor 

mange operatører anvender forvogn/påhængsvogn- eller forvogn/kær-

re-vogntog med lavt placerede trækstænger. Bär har derfor videreudviklet 

den gennemprøvede BC 2000 S4U til den nye BC 2500 S4U ved hjælp af 

innovativ højtryksteknologi!

Og med de nye funktioner i den nye Bär SmartControl Plus fjernbetjening 

kan du ikke blot betjene liftene på vogntoget men også det hydrauliske under-

køringsværn og de hydrauliske støtteben på traileren.



For hurtigere manøvrering ved ramper – Bär SmartControl førerhusbetjening

At bakke lastbilen til ramper med en standard Cargolift kræver masser af øvelse – 

eller Bär SmartControl førerhuskontrol. Ved hjælp af to bagmonterede 

bakkameraer og en monitor i førerhuset kan du bakke hurtigt og sikkert til ramper 

og placere liften præcis, hvor du vil have den – evt. ved hjælp af styrelinier på 

monitoren i førerhuset (Scharfenberger-patent).

Bär SmartControl Plus med dockingstation anvendes her for betjening af 

Cargoliften. Den håndholdte sender kan naturligvis også benyttes som en trådløs 

fjernbetjening. Takket være den trådløse funktion er der ingen kabler mellem 

førerhuset og Cargoliften. Bakkamera-systemet inkl. monitor indgår ikke i leve-

ringspakken.





For større fleksibilitet ved montering og anvendelse – 
BC 2000 R2T

Denne foldbare lift er særlig populær blandt opbyggere og brugere: 

BC 2000 R2T. Liften er i høj grad for-monteret, og den fjederassisterede 

foldemekanisme giver uovertruffen hurtig montering. Løftekapaciteten 

på 2.000 kg ved 800 mm lastmoment giver desuden meget alsidige 

anvendelsesmuligheder.

Det nye BAret45VLL-liftkoncept bygger i vidt 

omfang på Bärs omfattende ekspertise med BAplan 

liftplader i aluminium. Opbygget som et modulært 

lift-kit med den faste og foldbare del af liftpladen 

udført i aluminium sikrer denne lift hurtig og nem 

montering samt løftehøjder på op til 1.810 mm.

BAret45VLL-liften giver brugeren en markant 

forøget løfteevne. Ved brug sørger den skridsikre 

TracGrip-overflade for et sikkert arbejdsmiljø, mens  

den korrosionsfri aluminium sikrer et rent og pænt 

udseende på langt sigt.



Gennemprøvet til næste niveau –
Bär Control EVO

Form følger funktion - det gjaldt også Bär’s lifte i 80‘erne. Siden da har 

Bär betjeningsenheden været et symbol for Bär Cargolift som ingen anden 

komponent: Den indeholder kun det nødvendige med fokus på logiske funktioner 

og afprøvet utallige gange under barske forhold!

‚Bär præsenterer sin næste generation betjeningsenhed på IAA 2016 – med det 

interne kælenavn „EVO“. Fordi Bär Control EVO stadig består af den robuste boks 

i kombination med de logiske funktioner. Ny er den ydre skal, som er forstærket ved 

hjælp af aluminium samt betjeningsgrebene, der er mere robuste end nogensinde før. 

Følsomme elektriske komponenter er installeret og beskyttet i liftkonsollen.

Og: på Bär Control EVO fungerer betjeningsgrebet som en nøgleomskifter. SwitchKey

gør det muligt at tænde og slukke for liften med det venstre betjeningsgreb. Chauffø-

ren kan selv programmere betjeningssekvenser med betjeningsenheden.



Maksimal fleksibilitet for lette køretøjer – FreeAccess
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.

fri adgang til den højre bagdør.

palle håndteret med løftevogn eller fire rullebure.

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 liften

Har du allerede set vores produktfilm

om Bär VanLift FreeAccess?

Open air side 
next to hall 26 – K79



Monteringstegning på fem minutter – Bär monteringsberegning
Lastbilen står allerede i gården, og du kan ikke længere udskyde monteringsberegningen? Det er ikke noget 

problem – udfør en monteringsberegning med Bärs monteringsberegner. Mange lastbilmodeller er allerede 

lagt ind her. Såfremt det er tilfældet, vises standardmål på chassiset automatisk. Når du har indtastet nogle 

få monteringsdata og klikket et par gange, modtager du en specifik monteringstegning direkte.

Skal du først beregne dimensionerne? 

Så brug vores datablade. Gå derefter til 

monteringsberegningen.

Gik det galt med monteringsberegningen? 

Har du spørgsmål til monteringen? 

Vores tekniske salgsteam vil med glæde hjælpe dig.



Bär Cargolift teknologier

Højtryk

eBC Controller

BA liftplade

FreeAccess

Bär SmartControl

Online løsninger
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Bär Cargolifts
overholder
CE-Norm

Transport og logistiks verden bliver mere og mere konkurrencebetonet og 
kompleks. For at kunne arbejde succesfuldt i denne branche, er kundeoriente-
rede løsninger med maksimal effektivitet påkrævet. Og ikke mindst ydedygtige 
løftebagsmækker.

Hos Bär er løfteplatforme en integreret del i et samlet system, som anvendel-
sesspecifikt optimeres til maksimal ydelse. Kun med indgående forståelse for de 
mangeartede transportopgaver opstår optimale produktløsninger.

Bär Cargolifts kernekompetence er den kontinuerlige videreudvikling af løfte-
platformes ydeevne.

Bär Cargolifts kunder kan stole på, at de får en løsning, som støtter dem op-
timalt i deres arbejde. Kunderne betjenes i alle faser fra bestilling, montage, 
betjening af Cargoliften til service som en partner.

Bär Cargolift har præget branchen i flere årtier med innovative løsninger. Solid 
teknik, som enkelt og sikkert kan betjenes, skaber det afgørende forspring i 
forhold til konkurrenterne.
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