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Lekko, lżej, S2L
Szczególnie w przypadku lekkich klas pojazdów ładowność ma kluczowe  
znaczenie. Dlatego winda BC 750 S2L stanowi dla Państwa atrakcyjną ofertę:  
umożliwia podniesienie 750 kg przy długości ramienia udźwigu wynoszącym  
600 mm, ważąc tylko 160 kg (platforma 1 610 mm x 2 100 mm). Co Państwo  
przewieziecie swoim samochodem dzięki dodatkowym 35 kilogramom?

Nasze podejście do tematu: „lekka winda”: bezpiecznie i stabilnie  
podnieść ciężar 750 kg za pomocą możliwy niewielkie windy. Aby to  
zrealizować potrzebne są nowe pomysły i precyzyjne obliczenia.  
W przypadku windy S2L optymalizacja mechanizmu podnoszącego 
pozwoliła oszczędzić 25 kg. Dalszy rozwój systemu platform  
BAplan30VLL zredukował wagę o kolejne 10 kg. Seryjna prudukcja  
już wiosną 2017!

Transportery wykazują wysoką wariancję w podwoziach. Łatwy i szybki  
montaż często stanowi duże wyzwanie. Dlatego tak jak w poprzednich  
modelach, nasza winda BC 750 S2L posiada adaptery montażowe,  
umożliwiające montaż do niemal wszystkich pojazdów.



Bezpieczne sterowanie pilotem radiowym – 
System zdalnego sterowania Bär SmartControl

Od 2017 Mogą Państwo wybierać pomiędzy systemem zdanego sterowania Bär SmartControl 
zasilanym bateriami a nowym Bär SmartControl Plus ze stacją dokującą – wariantem zdalnego 
sterowania z opcją ładowania. Więcej informacji o Bär SmartControl znajdą Państwo na naszej 
stronie internetowej dotyczącej technologii i w filmie o produkcie Bär SmartControl.

Sterowanie radiowe windą zdobywa coraz większe zainteresowanie. Ale ze względu na możliwość  
zdalnego sterowania z ograniczoną widocznością stwarza też wiele niebezpieczeństw. Z tego powodu  
firma Bär stworzyła innowacyjny system sterowania Bär SmartControl. System zdalnego sterowania  
Bär SmartControl minimalizuje ryzyko w jedyny w swoim rodzaju, innowacyjny sposób.  

•  SafeConnect 
 Umożliwia pracę windą tylko w „Obszarze Bliskim” – zabezpiecza to przed 
 sterowaniem windą bez kontroli wzrokowej obszaru wokół platformy 
•  DoubleClick 
 Podwójne kliknięcie i przytrzymanie przycisku pozwala uniknąć skutków 
 przypadkowego naciśnięcia przycisku
•  RadioKey 
 Za pomocą automatycznej blokady wszystkich przycisków na pilocie, 
 po opuszczeniu „ Obszaru Roboczego” chroni przed obsługą przez osoby 
 nieupoważnione lub przez przypadkowe naciśnięcie przycisku
•   4  Functions 
 Przycisk 4-funkcyjny chroni operatora przed niezamierzonym przechlemiem platformy
•  AutoStop 45° 
 Podczas zamykania platformy, platforma automatycznie zatrzymuje się. 
 Przypomina operatorowi o zabezpieczeniu strefy zagrożenia – niezbędny powrót 
 do „Obszaru Bliskiego” 





Przeznaczony do zastosowań w logistyce napojów i produktów 
spożywczych – BC 2500 S4U
Dwie pełne palety z napojami plus elektryczny wózek paletowy i już mamy  
2500 kg ładunku na platformie. W logistyce napojów i produktów spożywczych 
ważna jest nie tylko ładowność ale również objętość zestawu. Dlatego tak częste 
jest zastosowanie pojazdów z dolnym sprzęgiem i przyczepą centralno-osiową.  
Z tego powodu firma Bär rozwinęła sprawdzoną windę pod dolny sprzęg  
BC 2000 S4U do BC 2500 S4U – przy zastosowaniu innowacyjnej technologii 
wysokociśnieniowej!

Za pomocą nowego pilota Bär SmartControl Plus z dodatkowymi funkcjami, 
mogą Państwo nie tylko sterować windą Cargolift na pojazdach ciężarowych 
i przyczepach, lecz również hydraulicznym zderzakiem p-najazdowym oraz 
hydraulicznymi podporami. 



Szybkie podjeżdżanie pod rampy – obsługa windy z kabiny kierowcy przez pilota radiowego Bär SmartControl
Manewrowanie ciężarówką z windą Standard Cargolift podczas podjeżdżania do rampy 
wymaga bardzo dużo wprawy – lub użycia z kabiny kierowcy zadalnego sterownawia 
Bär SmartControl. Przy użyciu kamer cofania i monitora w kabinie kierowcy mogą Państwo 
perfekcyjne ustawić windę Cargolift w żądanej pozycji i nią sterować – na życzenie dostępne 
są monitory z dodatkowymi liniami dla lepszej orientacji (patent firmy Scharfenberger).

Bär SmartControl Plus ze stacją dokującą jest również stosowany do 
standardowego sterowania windą. Dzięki temu, że sterownik SmartControl jest 
pilotem radiowym, położenie kabli w samochodzie ogranicza się tylko i dotyczy 
kamery cofania. 





Dla większej różnorodności montażu i 
zastosowania – BC 2000 R2T
Ta składana i wyjeżdżana winda Cargolift jest lubiana zarówno przez 
montażystów firm zabudowujących jak i użytkowników: BC 2000 R2T. Wysoki 
stopień wstępnego montażu i specjalne uchwyty montażowe zapewniają 
niezwykle szybki montaż, a 2000 kg udźwigu przy długości ramienia udźwigu  
wynoszącym 800 mm oferuje możliwość wielostronnego zastosowania.

Nowa koncepcja platformy BAret45VLL umożliwiła 
zastosowanie platformy w pełni aluminiowej (bez stałej 
części stalowej) oraz wysokość aż do 1.810 mm.

Lżejsza niż dotychczasowa, platforma BAret45VLL, 
ze względu na swoją konstrukcję daje użytkownikowi 
dodatkową ładowność pojazdu. Antypoślizgowa  
powierzchnia platformy TracGrip zapewnia bez-
pieczeństwo podczas użytkowania, a nierdzewne 
aluminium czysty wygląd na długi czas. 



Niezawodny sterownik zewnętrzny wchodzi na kolejny poziom –  
Bär Control EVO
Form follows function – sterownie intuicyjne – ten sposób sterowania był stosowany w 
naszych sterownikach już w latach osiemdziesiątych. Od tego czasu sterownik zewnętrzny 
Bär stanowi symbol firmy Bär Cargolift, jak żaden inny element konstrukcyjny: zredukowany 
do najistotniejszych funkcji, z koncentracją na logicznym, intuicyjnym wyborze funcji,  
wielokrotnie sprawdzony w użyciu !

Podczas targów IAA 2016 firma Bär przedstawia kolejną nowość – następną generację 
sterownika zewnętrznego – wewnątrz firmy „czule” zwanego „EVO”. Sterownik Bär 
Control EVO zachowuje sprawdzoną, solidną budowę poprzednika, jak i logiczne 
sekwencje obsługi. Do nowości należy zewnętrzna, wykona z aluminium obudowa. 
Czułe, elektryczne elementy sterowania są bezpiecznie umieszczone w belce nośnej 
windy.

Funkcja dodatkowego kluczyka została zastąpiona dżojstikiem. Wyposażenie SwitchKey 
umożliwia włączanie i wyłączanie windy za pomocą lewego dżojstika sterownika. Kierowca 
może samodzielnie określić kod zabezpieczenia. 



Maksymalna elastyczność użytkowania lekkich pojazdów – 
platformy FreeAcces
Załadunek ciężkich palet i odbieranie drobnych paczek bez używania windy ? Albo ładowanie pełnych 
roll-kontenerów, a odbieranie tylko pojedynczych skrzynek? Możliwie bez straty czasu i kosztownych 
drzwi bocznych? W mniejszych pojazdach, szczególnie wrażliwych na ładowność takie wymagania nie 
są rzadkością. Bär Cargolift oferuje rozwiązanie: FreeAccess.

•  W pozycji jazdy, składana platforma umożliwia swobodny dostęp do powierzchni ładunkowej 
 przez tylne prawe drzwi.
•  W razie potrzeby do dyspozycji jest wystarczająco duża platforma o udźwigu umożliwiającym 
 podniesienie palety lub do 4 roll-kontenerów.
•  Clou: podczas rozkładania platformy, materiałowy elastyczny przegub zapewnia idealne współgranie 
 części stałej i rozkładanej platformy. Rozłożenie sił obciążenia na platformie jest równomierne.

Znacie już Państwo nasz nowy film 
o funkcjonalności wind Bär VanLift 
FreeAccess?

Open air side  
next to hall 26 – K79



Rysunek montażowy w pięć minut? Program do kontroli 
możliwości montażu windy Bär
Pojazd czeka już na montaż windy a badanie możliwości montażu windy Cargolift nie może zaczekać?  
To żaden problem – proszę sprawdzić montaż za pomocą funkcji kontroli możliwości montażu firmy Bär.  
Wystarczy wybór odpowiedniego modelu pojazdu a standardowe wymiary podwozia pojawią się automatycznie.  
Po wprowadzeniu kilku danych dotyczących zabudowy i kliknięciu myszką otrzymacie Państwo specyficzny  
rysunek montażowy. 

Rysunek montażowy wskazuje, że montaż 
windy jest niemożliwy lub możliwy ale pod 
pewnymi warunkami?  

Macie Państwo pytania dotyczące montażu? 
Nasz zespół ds. sprzedaży i techniki chętnie 
odpowie na Państwa pytania.



Technologie Bär Cargolift 

Wysokie ciśnienie

eBC Controller

Platforma BA

FreeAccess

Bär SmartControl

Rozwiązania online
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Windy 
Bär Cargolift 
odpowiadają 
normom CE

Świat transportu i logistyki jest coraz bardziej konkurencyjny i złożony. Dla sku-
tecznej pracy w takim środowisku potrzebne są rozwiązania ukierunkowane 
na klienta, gwarantujące maksymalną wydajność, w tym wydajność pomostów  
załadunkowych.

Bär postrzega windy hydrauliczne jako integralną część całego systemu, który 
w zależności od użytkownika jest optymalizowany dla uzyskania maksymalnej  
wydajności. Optymalne rozwiązania produktowe powstają tylko dzięki dogłębnemu 
zrozumieniu różnorodnych zadań transportowych.

Podstawową kompetencją Bär Cargolift jest ciągły wzrost wydajności pomostów 
ładunkowych.

Klient Bär Carolift może ufać, że otrzyma rozwiązanie, które będzie go optymalnie 
wspierać w pracy. Jest traktowany jak partner we wszystkich fazach od zamówienia 
przez montaż i obsługę urządzenia dźwigowego po serwis.

Bär Cargolift przez dziesięciolecia budował branżę poprzez innowacyjne rozwiązania.  
Solidna technika, którą można obsługiwać w łatwy i bezpieczny sposób, stanowi o 
zdecydowanej przewadze konkurencyjnej.

Bär Cargolift – Lifting Performance. 


