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Licht, lichter, S2L

Het laadvermogen is vooral in de lichte voertuigklassen het centrale  

thema. Daarom doet de BC 750 S2L u een attractief aanbod: Hij licht  

750 kg op bij een lastafstand van 600 mm en weegt daarbij zelf slechts  

160 kg (platform 1.610 mm x 2.100 mm). Wat laad u voor die 35 kg  

gewonnen??

Onze aanpak: Met een zeer lichte Cargolift op betrouwbare wijze  

750 kg lichten. Daar zijn constructieve ideeën en precieze berekening 

voor nodig – voor innovatieve lichte constructies. In het geval van  

de S2L maakt de optimalisering van het hefwerk een gewichtsbesparing 

van 25 kg mogelijk. De verdere ontwikkeling van het platformsysteem 

BAplan30VLL reduceert de gewichtsbalans nog eens met 10 kg.  

Profiteer van het serierijpe lichtgewicht in het voorjaar van 2017!

Het transportsegment heeft een verscheidenheid aan verschillende  

chassis. Snelle en eenvoudige montage is onze focus. Zoals ook bij  

zijn voorganger biedt Bär Cargolift bij de BC750 S2L indivuele  

montageadapters van verschillende voertuigen
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Veilig bedienen door middel van radiosignalen – 
Bär SmartControl afstandsbediening

Vanaf 2017 heeft u de keuze tussen de door batterij gevoede Bär SmartControl afstands- 

bediening en de nieuwe Bär SmartControl Plus met dockingstation als herlaadbare en  

tegen verlies beveiligde variant van de afstandsbediening. Meer informatie over de Bär 

SmartControl vindt u op onze technologieën-website en in de Bär SmartControl productfilm.

Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van bediening door middel van radiosignalen. Daarom heeft  

Bär het innovatieve Bär SmartControl-bedieningsconcept ontwikkeld. Het gebruik van draadloze  

afstandsbedieningen kent verschillende risico‘s. De Bär SmartControl afstandsbediening minima- 

liseert deze risico‘s op unieke wijze – voor een veilige bediening door middel van radiosignalen:

  SafeConnect 

 Een korte afstand garandeert het verblijf in gedefinieerde bedieningspositie  

 voor het aanmelden van de bediening van de laadklep

  DoubleClick 

 Dubbelklikken en het vast houden van de knop voorkomt onbedoelde bediening

  RadioKey 

 Beschermt tegen onbevoegde bediening door automatische vergrendeling  

 van alle bedieningselementen bij het verlaten van de werkzone

   4  Functions 

 Toets met 4 functies beschermt de bediener tegen onbedoeld kantelen van  

 het platform

  AutoStop 45° 

 Herinnert de bediener aan de beveiliging van de gevarenzone – terugkeren  

 naar een korte afstand is vereist
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Bestemd voor de dranken- en levensmiddelenlogistiek – 
BC 2500 S4U

Twee vol geladen drankpallets met elektrische hefwagen en je hebt al een 

lading van 2.500 kg bij elkaar. In de dranken- en levensmiddelenlogistiek is 

bovendien vraag neer een maximale laadvolume, de reden dat tegenwoordig 

vrachtwagencombinaties met diepe koppeling gebruikt worden. Daarom  

ontwikkelt Bär de beproefde BC 2000 S4U verder tot de nieuwe BC 2500 S4U – 

en wel door innovatieve hogedruktechnologie!

Met de nieuwe afstandsbediening Bär SmartControl Plus kunt u niet alleen 

de Cargolifts aan vrachtwagens en aanhangers, maar ook de hydraulische 

onderrijdbeveiliging aan de vrachtwagen evenals de hydraulische steunen aan 

de aanhanger sturen.



Voor het snel aansturen van laadplatforms – Bär SmartControl stuurcabinebesturing

Manoeuvreren met de vrachtwagen en standaard Cargolift bij het laadplatform 

vereist veel oefening – of de Bär SmartControl stuurcabinebesturing.  

Samen met twee achteruitrijcamera‘s en een monitor in de bestuurderscabine 

kunt u de Cargolift perfect in positie brengen en bedienen – desgewenst ook 

met oriënteringsrichtlijnen op de monitor (Scharfenberger patent).

Daarbij wordt Bär SmartControl Plus met dockingstation voor het bedienen van 

de Cargolift gebruikt. Dankzij de frequentieverbinding met de Cargolift beperkt de 

kabelaanleg zich tot de aan de cabine. De achteruitrij camera wordt niet standaard 

door ons geleverd.





Voor meer variatie in aanbouw en gebruik – 
BC 2000 R2T

Deze onderschuifbare Cargolift is bij monteurs en gebruikers 

even geliefd: BC 2000 R2T. De hoge voormontagegraad en de 

geklauwde ophanging zorgen voor een onovertroffen snelle 

montage, terwijl de 2.000 kg draagkracht bij een lastafstand 

van 800 mm veelzijdig inzetbaar is.

Het nieuwe platformconcept BAret45VLL profiteert 

daarbij van de knowhow uit de BAplan aluminium 

platforms. Omgezet als modulair platformbouw-

pakket met een vast en een vouwdeel van alumi-

nium zorgt dit platformsysteem voor een optimale 

aanbouw – en platformhoogtes tot 1.810 mm.

Voor de gebruiker biedt BAret45VLL meer laad- 

vermogen. Bij het gebruik verhoogt de slipwerende 

TracGrip de veiligheid, terwijl het roestvrije alumi-

nium voor een langdurig zuivere verschijningsvorm 

zorgt.



Beproefde producten op een volgend niveau –
Bär Control EVO

Form follows function – volgens deze benadering stuurde deze de Bär laadklep van de 

jaren 80 al. Sindsdien is de Bär bedieningseenheid als geen andere component een 

symbool voor Bär Cargolift: Gereduceerd tot het wezenlijke, met focus op het logisch 

verloop, en veelvuldig beproefd tijdens intensief gebruik.

Op de IAA In 2016 stelt Bär nu de volgende generatie van zijn bedieningseenheid 

voor – bedrijfsintern liefdevol „EVO“ genoemd. Want de Bär Control EVO houdt 

zijn beproefde, robuuste opbouw net als de logische bedieningsmogelijkheden. 

Nieuw is het bedieningshuis, dat door het gebruik van aluminium opgewaardeerd 

wordt zo als ook de bedieningshendels. De bediening is robuster dan ooit daarvoor. 

Gevoelige, elektrische componenten zijn beschermd in de draagbuis ondergebracht.

En: Met Bär Control EVO wordt de bedieningshendel ook sleutelschakelaar.  

SwitchKey maakt het in- en uitschakelen per hendelbeweging van de linker  

bedieningshendel mogelijk. De bedieningsvolgorde kan door de bediener zelf 

worden vastgelegd.



Maximale flexibiliteit voor lichte voertuigen – FreeAccess
Zware pallets inladen, maar slechts enkele pakketjes zonder liftbeweging wegnemen? Of rolcontainers inladen, 

maar slechts enkele goederen leveren? Indien mogelijk zonder tijdverlies en zonder dure zijdeur? In gewichtsge-

voelige voertuigklassen zijn deze eisen geen zeldzaamheid. Bär Cargolift heeft de oplossing: FreeAccess.

vrije toegang tot de rechter achterklep mogelijk..

pallet met hefwagen of maximaal  

 vier rolcontainers beschikbaar.

riemscharnier voor het ideale in elkaar grijpen van plooi- en  

 vast deel. Het ontvouwen volgt door de krachtverdeling van de last gelijkmatig over het platform.

Kent u onze produktfilm van de  

Bär VanLift FreeAccess?

Open air side 
next to hall 26 – K79



Aanbouwtekening in vijf minuten – Bär aanbouwtekening
De vrachtwagen staat al op de binnenplaats en de aanbouwcontrole voor de Cargolift kan niet wachten?  

Geen probleem – controleer uw aanbouw via de Bär aanbouwberekening. De lijst bevat al vele vrachtwagen- 

modellen. Standaardmaten van het onderstel verschijnen er automatisch mee. Na een paar opbouwgegevens  

en muisklikken ontvangt u direct een specifieke aanbouwtekening.

U moet eerst de maten nog opnemen?  

Gebruik ons maatblad. 

Dan op naar de aanbouwberekening.

De aanbouwcontrole was niet succesvol?  

Heeft u vragen over de aanbouw?  

Ons team Verkoop techniek geeft u graag antwoord.



Bär Cargolift Technoligien

Hoge druk

eBC Controller

BA-platform

FreeAccess

Bär SmartControl

Online oplossingen
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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

Bär Cargolifts 
voldoen aan 
de CE-norm

De wereld van transport en logistiek wordt steeds competitiever en complexer. 
Om op dit gebied succesvol te kunnen werken, zijn klantgerichte oplossingen 
met een maximale efficiency noodzakelijk. En niet in de laatste plaats laadplat-
forms met uitstekende prestaties.

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.

De kerncompetentie van Bär Cargolift is de continue doorontwikkeling van de 
prestatiemogelijkheden van laadkleppen.

De klant van Bär Cargolift kan erop vertrouwen, dat hij een oplossing ontvangt, 
die hem 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 innovatie-
ve oplossingen. Solide techniek, die eenvoudig en veilig kan worden bediend, 
zorgt voor de beslissende voorsprong op de concurrent..

Bär Cargolift – Lifting Performance. 


