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Lätt, lättare, S2L

Det centrala temat för främst lätta fordonsklasser är nyttolasten. 

Därför erbjuder BC 750 S2L er ett attraktivt val: Den lyfter 750 kg 

vid ett lastavstånd på 600 mm och tillför därvid bara 160 kg 

egenvikten (plattform 1 610 x 2 100 mm). Hur vill ni utnyttja de 

35 kg ni vunnit här?

Vår målsättning: Att med en lättast möjliga Cargolift tillförlitligt 

kunna lyfta 750 kg. Då behövs nya idéer och exakta beräkningar – 

för innovativt lättbygge. I fallet S2L möjliggör optimeringen av 

komponenter med FEM en viktbesparing på 25 kg. Vidareutveck-

lingen av plattformsystemet BAplan30VLL reducerar viktbalansen 

med ytterligare 10 kg. Vi gläds åt denna seriefärdiga lättviktare 

våren 2017!

Transportsegmentet har en stor variation av olika fordons chassi. 

Vår focus är på en snabb och enkel montering, precis som för 

föregångaren så har Bär Cargolift monteringskonsoller till BC 750 S2L 

för alla vanliga fordonsmodeller.



Säker trådlös manövrering – 
Bär SmartControl fjärrmanövrering

Från 2017 kann ni välja mellan den batteridrivna Bär SmartControl Fjärrkontroll 

liksom den nya Bär SmartControl Plus med dockningsstation som laddningsbar och 

förlustsäker variant av fjärrkontrollen. Mer information om Bär SmartControl finner 

ni på vår teknologi-websida och i Bär SmartControl produktfilm.

Radiostyrd betjäning ökar i användning. Därför har Bär utvecklat det innovativa 

Bär SmartControl-styrkonceptet. Men införandet av radiostyrd fjärrkontroll medför 

diverse risker. Bär SmartControl Fjärrstyrning minimerar dessa risker på hittills 

unikt sätt – till säkrare trådlös manövrering:

SafeConnect

Närområdet säkrar den definierade manöverpositionen nära 

Cargolift vid registrering av handkontrollen

DoubleClick

Dubbelklick förhindrar oavsiktlig användning

RadioKey

Skydd mot obefogad manövrering genom automatisk låsning 

av alla styrelement när man lämnar arbetsområdet

4  Functions

4-Funktions-knapp skyddar användaren från oavsiktlig tiltning 

av liftplattformen

AutoStop 45° 

Påminner användare om att säkerställa riskområdet (klämmande 

och skärande ställen) när användaren stänger lyftplattan





Predestinerad för dryck- och livsmedels-logistik – 
BC 2500 S4U

Två fullastade dryckespallar med elektrisk pallvagn  och redan har man 

2 500 kg last tillsammans. Inom dryckes- och livsmedelslogistiken är där-

för en flexibel lastvolym efterfrågad, varför ofta lågkopplade fordonståg 

används. Därför vidareutvecklar Bär den beprövade BC 2000 S4U till nya 

BC 2500 S4U – nämligen med innovativ högtrycksteknologi!

Med den nya fjärrkontrollen Bär SmartControl Plus kan ni inte bara 

manövrera Cargolift på lastbil och släp utan också det hydrauliska under-

körningsskyddet på lastbilen och de hydruliska stödbenen på släpvagnen.



För snabb avfärd från rampen – Bär SmartControl Förarplatsstyrning

Rangering med lastbil och standard Cargolift mot lastrampen kräver mycket 

övning – eller Bär SmartControl Förarplatsstyrning. Tillsammans med 

två backkameror och en skärm i förarhytten kan ni styra Cargoliften i perfekt 

position och manövrera – om så önskas också med orienteringslinjer på 

skärmen (Scharfenberger patent).

Då används Bär SmartControl Plus med dockningsstation för att manövrera 

Cargoliften. Naturligtvis kan handsändaren också användas som fjärrkontroll. 

Tack vare radiolänken till Cargolift behövs inte kabelanslutning till backkameran. 

Backningskamera och monitor krävs som tillägg.





För större variation i påbyggnad och insats – 
BC 2000 R2T

Denna underkörningsbara Cargolift är lika omtyckt av montörer som 

användare: BC 2000 R2T. Den höga förmonteringsgraden och den 

stabiliserade upphängningen medför ett olsagbart snabbt montage, 

då lyftkraften på 2 000 kg vid 800 mm lastavstånd är mångsidigt 

användbar.

Det nya plattformkonceptet BAret45VLL utnyttjar 

därvid kunskap från BAplan aluminiumplattformar. 

Konverterat till modulära plattformbyggsatser 

med fäst- och vikdel av aluminium medför detta 

plattformsystem en optimal påbyggnad – och en 

plattformhöjd upptill 1 810 mm.

För användaren erbjuder BAret45VLL betydligt mer 

lyttolast. Vid användning höjer halkskyddande 

TracGrip säkerheten, medan det rostfria aluminiu-

met medför en långvarigt ren betraktarbild.



Beprövat i nästa steg – 
Bär Kontroll EVO

Form följer funktion – enligt denna princip styrdes Bär bakgavellift redan på 80-talet. 

Sedan dess är Bär Manöverenhet som ingen annan komponent en symbol för Bär 

Cargolift: Reducerad till det väsentliga, med fokus på logiskt förlopp, utprovad och 

månfaldigt beprövad i hårda förhållanden. 

På IAA 2016 ställer Bär nu ut nästa generation av sina manöverenheter – 

internt kärleksfullt kallad „EVO“. Då Bär Control EVO behåller den beprövade, 

robusta uppbyggnad liksom de logiska manöversekvenserna. Nytt är det yttre 

skalet, som genom använding av aluminium är uppgraderad tillsammans med 

manöverspakarna  som är mer robusta än någonsin. Känsliga, elektriska kompo-

nenter är skyddade i rörledningar.

Och: Med Bär Control EVO blir manöverspaken också en nyckelbrytare. SwichKey

möjliggör i- och urkoppling med reglagerörelse på det vänstra manöverreglaget. 

Manöverföljden kan den som manövrerar själv bestämma.



Maximal flexibilitet för lätta fordon – FreeAccess
Att lasta in tunga lastpallar, men bara lasta ur enstaka paket utan att röra liften? Eller lasta in en 

rullcontainer men bara lasta ur enskilda paket? Helst utan tidsförlust? I viktkänsliga fordonsklasser 

är sådana krav inte sällsynta. Bär Cargolift har lösningen: FreeAccess.

 fri åtkomst till höger bakdörr.

 plats och lyftkraft för en  lastpall med pallyft eller upp till fyra 

rullcontainrar till förfogande.

remförankringen för idealisk låsning mellan vikbara 

och fasta delar. I utfällt läge fördelar sig kraften från lasten likformigt över plattformen.

Känner ni till vår produktfilm

på Bär VanLift FreeAccess?

Open air side 
next to hall 26 – K79



Påbyggnadsritning på fem minuter – Bär Påbyggnadsberäkning
Lastbilen står redan på gården och påbyggnadsundersökning för Cargolift kan inte vänta? 

Inga problem – prova er påbyggnad med Bär Påbygnadsberäkning. Flera lastbilsmodeller finns 

redan listade här. Standardmått för chassiet visar sig då automatiskt. Efter några påbyggnads-

data och musklick får ni direkt en specifik påbyggnadsritning. 

Måste ni först också förmedla måtten? 

Använd vårt måttblad. Och sedan vidare 

till påbyggnadsberäkningen.

Var påbyggnadsprovet inte framgångsrikt? 

Ni har frågor om påbyggnaden? 

Vårt Säljteam Teknik besvarar er gärna. 



Bär Cargolift teknologier

Högtryck

eBC Controller

BA-Plattform

FreeAccess

Bär SmartControl

Online-lösningar
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Bär Cargolifts 
motsvarar
CE-standarden

Transport- och logistikområdet blir alltmer konkurrensutsatt och komplext. 
För att kunna arbeta framgångsrikt i en sådan miljö krävs kundorienterade 
lösningar med maximal effektivitet. Och självklart även bakgavellyftar med hög 
prestanda.

Bär ser bakgavellyften som en integrerad del av ett större system som optimeras 
för att ge användaren en perfekt lösning. Det krävs en djupare förståelse för 
de mångfaldiga transportuppgifterna för att åstadkomma optimala produkt-
lösningar.

Kärnkompetensen hos Bär Cargolift ligger i den kontinuerliga utvecklingen av 
bakgavellyftarnas kapacitet.

Kunden som köper en Bär Cargolift kan vara säker på att han/hon får en lösning 
som ger ett optimalt stöd i arbetet. Kunden får stöd och hjälp i alla faser från 
beställning via montering och användning till service.

Bär Cargolift har dominerat branschen med sina innovativa lösningar i flera 
decennier. Pålitlig teknik som är enkel och säker att använda vilket skapar ett 
försprång gentemot konkurrenterna.

Bär Cargolift – Lifting Performance. 


