Bär Cargolift®
Katalog produktów
Bär Cargolift jest synonimem jakości oraz
doskonałego dopasowania swoich produktów do potrzeb Klientów. Zależnie od
obszaru zastosowań winda Bär Cargolift
może zostać wyposażona w różny zakres
funkcji i mocy. Już w wersji podstawowej
innowacyjne rozwiązania techniczne potwierdzają cel firmy Bär Cargolift: być zawsze o krok przed konkurencją.

Dla każdej branży i dla każdego zadania
odpowiednia winda Bär Cargolift
Bär VanLift / Cargolift FreeAccess

Bär Cargolift Retfalt (1x składana)

• Platforma windy podczas jazdy znajduje się
za tylnymi drzwiami w pozycji złożonej.
• Stały, swobodny dostęp do tylnych prawych
drzwi pojazdu bez konieczności uruchamiania windy.
• Po rozłożeniu platformy, jej szerokość daje
możliwość pełnego wykorzystania do transportu zarówno palet jak i roll-kontenerów.

• Platforma w pozycji przygotowanej do jazdy
jednokrotnie złożona pod ramą pojazdu.
• Ręczne składanie platformy wspomagane
sprężyną.
• Przeznaczenie: samochody ciężarowe,
naczepy i przyczepy centralno-osiowe.
Bär Cargolift Retfalt (2x składana)

Bär VanLift / Cargolift Standard (S)

• Platforma w pozycji przygotowanej do jazdy
dwukrotnie złożona pod ramą pojazdu.
• Ręczne składanie platformy wspomagane
sprężynowo.
• Przeznaczenie: samochody ciężarowe z
nadwoziami wymiennymi typu: BDF/AWL lub
stałymi o masie całkowitej od 8,0 do 32,0 t.
• Możliwość ciągnięcia przyczepy ze sprzęgiem dolnym i normalnym.

• Platforma podczas jazdy stoi za tylnymi
drzwiami zabudowy (lub stanowi tylne zamknięcie). Montaż windy możliwy również
przy górnym zaczepie holowniczym.

Bär Cargolift Hydfalt (2x składana)

Bär Cargolift Falt (składana)

• Platforma w pozycji przygotowanej do jazdy
dwukrotnie złożona pod podłogą nadwozia.
• Możliwość ciągnięcia przyczepy.
tylko z kulowym zaczepem holowniczym.
• Ręczne, wspomagane sprężyną składanie i
rozkładanie platformy.
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• Platforma w pozycji przygotowanej do jazdy
dwukrotnie złożona pod ramą pojazdu.
• Platforma składana i rozkładana hydraulicznie.
• Przeznaczona do samochodów ciężarowych z nadwoziami wymiennymi typu BDF
lub nadwoziami stałymi od 8,0 do 32,0 t.
• Możliwosć ciągnięcia przyczepy ze sprzęgiem dolnym i normalnym.

Bär VanLift FreeAccess Bär Cargolift FreeAccess
BC 600A2V
BC 750A2L

Korzyści:
• Niska waga własna
• Wysoka stabilność, duża platforma
• Duża różnorodniość zastosowania,
platforma wyposażona seryjnie w
rollstopy

Korzyści:
• Stały dostęp do tylnych prawych drzwi
zabudowy
• Po rozłożeniu platforma idealna do
transportu zarówno palet jak i rollkontenerów (rollstopy na platformie w
standardzie)
• Niższa waga kompletnego urządzenia
od windy z platformą połówkową

Przeznaczenie:
Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen
Crafter, Iveco Daily, Renault Master,
Opel Movano, Ford Transit, Fiat Ducato,
Citroën Jumper, Peugeot Boxer

Przeznaczenie:
Pojazdy od 3,5 t – 6,0 t

Moment obciążenia 3,6 kNm

Moment obciążenia: 4,5 kNm
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Bär VanLift Standard
BC 600S2V
Korzyści:
• Niska waga własna
• Wysoka nośność i duże rozmiary platformy (platforma wyposażona seryjnie
w rollstopy)
• Łatwa obsługa serwisowa ze względu
na ulokowanie agregatu
Przeznaczenie:
Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen
Crafter, Iveco Daily, Renault Master,
Opel Movano, Ford Transit, Fiat Ducato,
Citroën Jumper, Peugeot Boxer
Moment obciążenia 3,6 kNm

Bär Cargolift Standard
BC 750S2
Korzyści:
• Niska waga urządzenia (najlżejsza
winda w swojej klasie na rynku)
• Szeroki rozstaw ramion windy
gwarantujący dużą stabilność
• Możliwość montażu kulowego
zaczepu holowniczego
Przeznaczenie:
Pojazdy od 3,5 t – 6,0 t
Moment obciążenia: 4,5 kNm
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Bär Cargolift Standard
BC 1000S2
Korzyści:
• Doskonały stosunek ciężaru windy do
momentu udźwigu
• Wyróżniający stosunek ceny do jakości
• Niskie koszty konserwacji (kalamitki na
łożyskach)
Przeznaczenie:
Pojazdy do 8,6 t masy całkowitej
Moment obciążenia: 6,0 kNm

Bär Cargolift Standard
BC 1501S2 / BC 1500S2
Korzyści:
• Doskonały stosunek ciężaru windy do
momentu udźwigu
• Wysoka stabilność urządzenia
• Wysoki moment udźwigu
Przeznaczenie:
Pojazdy do 15,0 t masy całkowitej
Moment obciążenia: 12,0 kNm
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Bär Cargolift Standard
BC 1000S4
Korzyści:
• Duża wytrzymałość z wysokim
stopniem rezerwy przeciążenia
• Najwyższy komfort obsługi
• Niskie koszty konserwacji (kalamitki
na łożyskach)
Przeznaczenie:
Pojazdy od 6,0 do 8,6 t masy całkowitej,
naczepy i przyczepy do 12,0 t masy
całkowitej
Moment obciążenia: 7,0 kNm

Bär Cargolift Standard
BC 1500S4
Korzyści:
• Bardzo niskie koszty eksploatacji
w całym cyklu używania windy
• Najwyższy moment udźwigu w swojej
klasie na rynku
• Bardzo duże rezerwy ładowności
Przeznaczenie:
Pojazdy ciężarowe, naczepy i przyczepy
od 7,5 t do 40,0 t masy całkowitej
Moment obciążenia: 15,0 kNm
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Bär Cargolift Standard
BC 2000S4
Korzyści:
• Bardzo niskie koszty eksploatacji
w całym cyklu używania windy
• Idealne rozwiązanie do najcięższych
zadań
• Bardzo stabilna platforma z dużą
rezerwą ładoności
Przeznaczenie:
Pojazdy ciężarowe, naczepy i przyczepy
od 12,0 t do 40,0 t masy całkowitej
Moment obciążenia: 20,0 kNm

Bär Cargolift Standard
BC 2000S4A
Korzyści:
• Wymagany tylko niewielki tylny zwis
do montażu
• Bardzo niskie koszty eksploatacji w
całym cyklu używania windy
• Bardzo wysoki moment udźwigu
Przeznaczenie:
Dwu-osiowe przyczepy z obrotnicą
z ekstremalnie krótkim tylnym zwisem
do 40,0 t masy całkowitej
Moment obciążenia: 20,0 kNm
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Bär Cargolift Standard
BC 1500S4U BC 2000S4U
Korzyści:
• Konstrukcja windy umożliwia swobodne przejście pod nią dyszla przyczepy
centralno-osiowej
• Ruchomy zderzak przeciw-najazdowy
umożliwia ustawienie go w dwóch
pozycjach
• Bardzo wysoki moment udźwigu
Przeznaczenie:
Pojazdy ciężarowe do 26,0 t masy
całkowitej, przeznaczone do ciągnięcia
przyczep centralno-osiowych (winda
umożliwia również podłączenie przyczepy
z obrotnicą)
Moment obciążenia: 20,0 kNm

Bär Cargolift Standard
BC 3000S4
Korzyści:
• Idealna do najcięższych ładunków
• Bardzo wysoki moment udźwigu
• Platforma o najwyższej stabilności,
wykonana z profili 50 mm
Przeznaczenie:
Pojazdy ciężarowe, naczepy i przyczepy
do 40,0 t masy całkowitej
Moment obciążenia: 30,0 kNm
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Bär Cargolift Falt
BC 1000F2/F4 BC 1500F2/F4

Korzyści:
• Swobodny dostęp do tylnych drzwi zabudowy pojazdu
• Ręczne, wspomagane sprężyną rozkładanie i składanie platformy
• Możliwość doposażenia windy w siłowniki przechyłu umożliwiające regulacje
poziomu platformy
Przeznaczenie:
Pojazdy ciężarowe, naczepy i przyczepy
BC 1000F2/F4
Pojazdy od 6,0 t – 14,0 t masy całkowitej

BC 1500F2/F4
Pojazdy od 8,6 t – 40,0 t masy całkowitej

Moment obciążenia: 6,0 kNm

Moment obciążenia: 10,5 kNm

Winda składana – klasy Premium

Bezproblemowy dojazd do rampy

Hydrauliczne opuszczanie złożonego
pakietu platformy

Ręczne otwieranie platformy
wspomagane sprężyną

Seryjne wyposażenie platformy
w rollstopy serii 2ad
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Bär Cargolift Retfalt 1 x składana
BC 1500R21 BC 2500R41

Korzyści:
• Konstrukcja windy umożliwia szybki i łatwy montaż
• Ręczne, wspomagane sprężyną rozkładanie i składanie platformy
• Prowadnice windy nie wymagające dodatkowej konserwacj
Przeznaczenie:
BC 1500R21
Pojazdy ciężarowe z dużym tylnym
zwisem od 8,6 t do 18,0 t
masy całkowitej, przyczepy centralno-osiowe
Platforma: Stal/Alu

BC 2500R41
Pojazdy ciężarowe od 12,0 t – 40,0 t
masy całkowitej
Platforma: Alu/Alu

Moment obciążenia: 11,25 kNm

Moment obciążenia: 25,0 kNm

Bär Cargolift Retfalt 1 x składana
BC 1500R4U BC 2000R4U

Korzyści:
• Konstrukcja umożliwia montaż windy maksymalnie wysoko pod ramą pojazdu co daje
dużą swobodę na przejście pod nią dyszla przyczepy
• Ręczne, wspomagane sprężyną rozkładanie i składanie platformy
• Wytrzymałe prowadnice windy nie wymagające dodatkowej konserwacji
Przeznaczenie:
Pojazdy ciężarowe z dolnym sprzęgiem od 18 – 40 t masy całkowitej
Platforma: Alu/Alu
Moment obciążenia: 15,0 kNm / 16,0 kNm
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Bär Cargolift Retfalt 1 x składana
BC 2000R2T BC 2500R4T

Korzyści:
• Możliwość montażu do wszelkiego typu naczep
• Quick Fit – łatwy i szybki, nie wymagający dodatkowego przygotowania ramy
naczepy montaż
• Wytrzymałe prowadnice windy nie wymagające dodatkowej konserwacji
Przeznaczenie:
Dwu – lub trzy osiowe naczepy, przyczepy centralno-osiowe
BC 2000R2T
Winda rekomendowana do
standartowego używania
Platforma: Stal/Alu

BC 2500R4T
Winda rekomendowana do ciężkiego i
intensywnego transportu dystrybucyjnego
Platforma: Alu/Alu

Moment obciążenia: 15,0 kNm

Moment obciążenia: 25,0 kNm

W razie konieczności – natychmiastowa gotowość do pracy.
Retfalt 1 x składany

Bär Cargolift Retfalt hydrauliczny wyjazd
platformy

Hydrauliczne opuszczanie złożonej
platformy

Ręczne otwarcie platformy

Automatyczne opuszczenie czubka
platformy na podłoże
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Bär Cargolift Retfalt 2 x składana
BC 1500R42 / BC 2000R42

Korzyści:
• Możliwość dostosowania wysuwu windy w zależności od długości zabudowy
(system BDF)
• Ręczne, wspomagane sprężynowo otwieranie platformy
• Wysoki stopień przygotowania windy do montażu
Przeznaczenie:
Pojazdy ciężarowe z zabudową stałą lub BDF od 8,0 – 32,0 t masy całkowitej.
Bezproblemowy montaż do pojazdów z górnym sprzęgiem.
Platforma: Alu/Alu
Moment obciążenia: 12,0 / 20,0 kNm

Komfortowy produkt klasy Premium – platforma mechaniczne rozkładana

Bär Cargolift Retfalt hydraulicze
wysuwanie platformy

Hydrauliczne opuszczanie pakietu
platformy

Platforma ręcznie otwierana

Opuszczenia czubka platformy na
podłoże
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Bär Cargolift Hydfalt 2 x składana
BC 1500H42 / BC 2000H42

Korzyści:
• Najwyższy komfort obsługi windy. Wszystkie funkcje wykonywane są hydraulicznie
• Szybki i łatwy montaż poprzez wysoki stopień przygotowania windy do montażu
• Dla wyższej ochrony antykorozyjnej – eloksydowana platforma
Przeznaczenie:
Pojazdy ciężarowe z zabudową stałą lub BDF od 8,0 – 32,0 t masy całkowitej.
Bezproblemowy montaż do pojazdów z górnym sprzęgiem.
Platforma: Alu/Alu
Moment obciążenia: 12,0 / 20,0 kNm

Komfortowy produkt klasy Premium – platforma hydraulicznie rozkładana

Bär Cargolift Hydfalt hydraulicznie
wyjeżdżany

Pakiet platformy hydraulicznie otwierany

Szpic platformy hydraulicznie otwieramy
(od wysokości 1810 mm)

Hydrauliczne opuszczanie czubka
platformy na podłoże
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Wyposażenie
Mechanizm podnoszący
Wyposażenie seryjne

Elementy stalowe lakierowane katodowo
metodą zanurzeniową w kolorze RAL 9005

Gumowa osłona siłowników
hydraulicznych

Łożyska wymagające niewielkiej
konserwacji ( co 6 miesięcy)

Automatyczne poziomowanie platformy
poprzez mechaniczny przegub ( A2V,
S2V, S4, R, R42, H42), lub przez siłownik
zamykający ( A2L, S2)
Centralny punkt elektryczny

Centralna płytka elektroniczna (windy R/H)

Wyposażenie dodatkowe

Konsola pod kulowy zaczep holowniczy –
dostępna do wszystkich wind serii VanLift,
jak również do niektórych modeli S2 i S4.

Złącze elektryczne VDHH

Montaż w systemie Quick-Fit, poprzez
odpowiednio przystosowane adaptery pod
modele pojazdów (np. adaptery do windy
BC 750 S2)
Rolki zabezpieczające platformę
SA = Wyposażnie dodatkowe
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Wyposażenie
Sterowniki
Wyposażenie seryjne

Wyposażnie dodatkowe

Sterowanie nożne Bär (nie dotyczy wind
typu VanLift)

Sterownik zewnętrzny Bär z digitalnym
kluczem CargoSafe

Pilot radiowy z funkcją (na życzenie)
Safety Point

Pilot z kablem – dwu przyciskowy

Sterownik zewnętrzny Bär
(windy A2L i S2)

Wykonana ze stali nierdzewnej osłona
skrzynki sterowniczej

Sterownik zewnętrzny Bär (windy
S4/F/R/H), dla wind S2 możliwy jako
wyposażenie dodatkowe
System Bär SoftLock – automatyczne
wsuwanie platformy pod daszek zabudowy. System stosowany w przypadku
wysokich platform stanowiących całkowite
zamknięcie zabudowy.
Sterownik Bär z dodatkowym kluczykiem
(wyposażenie seryjne przy R2T / R41).
Dla pozostałych jako SA.
SA = Wyposażnie dodatkowe
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Wyposażenie
Platforma
Wyposażenie seryjne

Wyposażnie dodatkowe

Antypoślizgowa powierzchnia platformy
TrackGrip ( SA przy BC 1000 /1500 S2, F,
H42)

Wygłuszająca wylewka na platformie Bär
SilentGrip

Migacze Bär CargoFlash

Bär RamGuard – wykonany ze stali
nierdzewnej kątownik, chroniący rogi
platformy (szczególnie polecany podczas
załadunków przy rampach)

Sprężynowe odciążenie platformy podczas otwierania (F, R, SA przy R42)

Listwa platformy przystosowana do
montażu rampy bocznej

Przykręcany, aluminiowy kątownik
przejazdowy (R)

Kątownik aluminiowy Bär CargoBridge,
do montażu windy za tylnymi drzwiami
zabudowy

System uszczelek do zabudowy Bär
CargoSeal, platforma montowana jako
tylne zamknięcie zabudowy
SA = Wyposażnie dodatkowe
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Wyposażenie platformy
Typy Rollstopów
Korzyści:
• Najwyższy współczynnik wytrzymałości klapek rollstopu na przejeżdżanie
• Dźwignia rollstopów znajduje na bokach platformy• Przy rollstopach typu rd, ad i Rx możliwe jest ustawienie klapek w dwóch pozycjach
(1) załadunek pojazdu – klapka automatycznie podnosi się po przejechaniu po niej
		 kółek rollkontenera
(2) rozładunek – klapka pozostaje na swoim miejscu po zamknięciu zamka w
		 platformie
Typ

Kąt
otwarcia

Ø koła rollkontenera

Funkcjonalność

Uwagi

2rd

43°

do 110 mm

Klapka rollstopu jako bariera
dla kółka roll-kontenera – aby
przejechać roll-kontenerem
należy nacisną na klapkę

Każda klapka roll-stopu
posiada własną dźwignię

Rollstop oprócz klapki posiada również funkcje muldy.
Aby odbezpieczyć rollstop
należy wyjechać kółkiem rollkontenera z muldy i położyć
klapkę rollstopu.

Każda klapka roll-stopu
posiada własną dźwignię

Klapka rollstopu jako bariera
dla kółka roll-kontenera – aby
przejechać roll-kontenerem
należy nacisną na klapkę

Klapki rollstopów
przechodzą przez całą
szerokości platformy,
sterowane jedną dźwignią

2ad

2/3Rx

110°

43°

do 200 mm

do 110 mm

2 klapki do 2 rollkontenerów

2 klapki do 2 rollkontenerów

2 klapki dla dwóch rollkontenerów lub 3 klapki
dla trzech roll-kontenerów
2Ax

90°

do 200 mm

Rollstop oprócz klapki posiada również funkcje muldy.
Aby odbezpieczyć rollstop
należy wyjechać kółkiem rollkontenera z muldy i położyć
klapkę rollstopu.

Każda klapka roll-stopu
posiada własną dźwignię
2 klapki do 2 rollkontenerów

System rollstopów zależny jest od rodzaju platformy i typu windy.
Alternatywa dla rollstopów:
Mulda – bardzo stabilne i trwałe rozwiązanie.
Dla dwóch roll-kontenerów – 2 pary muld.
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Mulda

Wyposażnei dodatkowe
Windy Cargolift z certyfikatem Piek
Rozładunek pojazdu we wczesnych godzinach porannych na osiedlach może
sprawiać duży kłopot mieszkańcom. Dlatego coraz popularniejszy staje się system wygłuszenia, obniżający poziom hałasu poniżej 60 DbA (certyfikat PIEK).

Wylewka na platformie Bär SilentGrip

Wygłuszone zawiasy platformy w windach
Retfalt

Profil aluminiowy ułatwiający przejazd z
platformy do zabudowy

Wygłuszony pomost przejazdowy w
windach Retfalt

Rolka platformy w wyposażeniu Piek

Sterowanie elektroniczne Bär do
łagodnego domykania platformy
(Softlock w windach S2/S4)

Opcjonalnie w wyposażeniu Piek:

Zestaw uszczelek do zabudowy
Bär CargoSeal

Rollstopy 2rd – wygłuszone wylewką
SilentGrip
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Wyposażnei dodatkowe
ADR/GGVS
Transport ładunków niebezpiecznych i łatwopalnych wymaga szczególnej
ostrożności i jest poddany rygorystycznym przepisom dotyczącym pojazdów
i ich wyposażenia. Są one szczegółowo opisnane w europejskich przepisach
(European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road (ADR)).
Windy Bär Cargolift są również osiągalne z wyposażeniem ADR/GGVS. Prosimy pytać naszych przedstawicieli o szczegóły wyposażenia ADR w windach
Bär Cargolift.
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Wyposażenie dodatkowe
Dla wszystkich modeli wind hydraulicznych
Nowy standard dla zasilania windy z niezależnych akumulatorów.
Rozwiązanie zalecane przy intensywnej dystrybucji.
Elektroniczne sterowane niezależne
zasilanie windy SC-VEHH
Korzyści:
• zawsze naładowane akumulatory
• znormalizowane gniazda i wtyczki –
wzajemnie zamienne
• każda awaria sygnalizowana przez
wskaźnik w kabinie kierowcy
• system również w wersji ADR

Skrzynia na akumulatory firmy Bär
Korzyści:
• możliwość używania windy bez
konieczności spinania przyczepy
z pojazdem ciągnącym
• kompaktowa budowa, umożliwiająca
instalację dwóch akumulatorów o
pojemności 225 Ah
• łatwe dojście do akumulatorów w
celach serwisowych
• kształt skrzyni powoduje, że nie
zabiera ona dużo miejsca w przyczepie
(naczepie). W windach S4 skrzynia
montowana jest między ramionami.
Przy intensywnym transporcie dystrybucyjnym, firma Bär zaleca używanie
zestawu do niezależnego zasilania windy
na naczepie (przyczepie).
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Bär Cargolift
Wybrane dane techniczne w aktualnie oferowanych modelach wind Bär Cargolift.

Dane podstawowe
Cargolift-Typ

Ładowność
(kg)

Dł. ramienia Moment
Wysokość
udźwigu
obciążenia platformy
(mm)
(kNm)
(mm) min.

Wysokość
platformy
(mm) max.

Ciężar
– wersja
bazowa

FreeAccess
BC 600A2V*

600

600

3,6

1610

2010

175 / 218

BC 750A2L

750

600

4,5

1660

1660

192

BC 600S2V*

600

600

3,6

1410

1810

169 / 212

BC 750S2

750

600

4,5

1610

1810

185

BC 1000S2

1000

600

6,0

1610

1810

292
348

Standard

BC 1000S4

1000

700

7,0

1610

2110

BC 1501S2

1500

800

12,0

1610

2110

410

BC 1500S2

1500

800

12,0

1610

2110

420

BC 1500S4

1500

1000

15,0

1610

2260

451

BC 2000S4

2000

1000

20,0

2110

3010

531

BC 2000S4A

2000

1000

20,0

2110

3010

535

BC 2000S4U

2000

1000

20,0

2110

3010

558

BC 3000S4

3000

1000

30,0

2110

3010

693

BC 1000F2/F4

1000

600

6,0

1210

1310

343

BC 1500F2/F4

1500

700

10,5

1310

1510

420

Falt

Retfalt 1 x składana
BC 1500R21

1500

750

11,25

1700

1700

536

BC 2500R41

2500

1000

25,0

1810

2010

655

BC 1500R4U**

1500

1000

15,0

1710

1710

BC 2000R4U**

2000

800

16,0

1710

1710

BC 2000R2T

2000

750

15,0

1750

1750

BC 2500R4T**

2500

1000

25,0

1810

2010

596

Retfalt 2 x składana / Hydfalt 2 x składana
BC 1500R42

1500

800

12,0

1560

1810

BC 2000R42

2000

1000

20,0

1560

1810

599
616

BC 1500H42

1500

800

12,0

1560

2010

574

BC 2000H42

2000

1000

20,0

1560

2010

620

*Dotyczy pojazdów typu furgon w wersji bazowej / **Dostępny od 2011

Moment obciążenia jest wielkością porównawczą dla wind hydraulicznych. Liczony jest
jako iloczyn siły nośnej windy (ładowności) i długości ramienia udźwigu.
Przykład: BC 1500S4
1500 kg x 1000 mm
15 kN x 1,0 m = 15 kNm
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Pełną parą: portal internetowy
firmy Bär Cargolift www.baer-cargolift.pl

Produkty

Aktualności

Paleta produktów Bär Cargolift włącznie z prospektami, danymi technicznymi itp.

Nowości i ciekawostki dotyczące naszych produktów, serwisu i sprzedaży.

Dokumentacja

Serwis

Dokumentacja techniczna wind, rysunki montażowe, schematy hydrauliczne i
elektryczne. Dodatkowo do ściągnięcia
instrukcje obsługi, instrukcje montażu,
katalogi części zamiennych.

Lista stacji serwisowych, informacje
dotyczące naprawy, katalogi części zamiennych. Poprzez specjalny moduł,
możliwość zamówienie części zamiennych przez Internet.

Kontakt

Firma

Dane tele-adresowe przedstawicieli
handlowych oraz pracowników z działu technicznego.

Liczby i fakty na temat Bär Cargolift.
Również możliwość złożenia aplikacji
w sprawie pracy.
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Windy
Bär Cargolift
spełniają normę CE
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Nr artykułu 70.133533
Możliwość zmian technicznych zastrzeżona. 02/11

Partner firmy Bär:

