Om rolstoelen/scootmobielen in
de auto te tillen

B&S kofferbakliften

Kofferbakliften
Maak kennis met de hele familie!
B&S biedt een grote keuze aan universele kofferbakliften! Liften van uitstekende kwaliteit met een
fraai, modern uiterlijk! Afhankelijk van de auto, het type voorziening en het gewicht staat er een
hele familie van ‘mythische’ liften voor u klaar. Met trots presenteren wij u:

B&S Kofferbakliften met modulaire opbouw

Benjamin

David

Janus

B&S Speciale kofferbaklift

Goliath

B&S Zijdeur- en plafondliften

Jonathan

Hermes

Samson

Hercules

B&S Kofferbakliften met modulaire opbouw
Benjamin
De Benjamin is de kleinste lift uit ons programma,
geschikt om rolstoelen en kleine scootmobielen
tot 25 kg in de kofferbak van een auto te verladen.
Benjamin heeft een lifthals die uitneembaar is en
in de kofferbak gelegd kan worden als de lift niet
gebruikt wordt.

David en David XL
De David kofferbaklift is de meest populaire lift uit onze
programma. Met deze lift kunnen rolstoelen en kleine
scootmobielen tot 58 kg in een kofferbak getild worden.
∙
∙
∙

neerklapbare of uitneembare lifthals
handmatig of elektrisch draaibaar
hefvermogen 42 kg (David) of 58 kg (David XL)

Janus XS en Janus
De Janus lift is een speciale variant van de Benjamin of David kofferbaklift.
Deze kofferbaklift is uitgevoerd met een draaiende hijskop aan de
bovenzijde van de hals. Hiermee wordt de horizontale uitlading van de
liftarm variabel. De rolstoel of (kleine) scootmobiel kan nu verder achter
de auto verladen worden en nauwkeuriger in de kofferbak gepositioneerd
worden. Met name voor auto’s met een brede achterbumper is Janus een
goede oplossing.
∙
∙

Janus XS met hefvermogen 25 kg, vaste uitvoering
Janus met hefvermogen 42 kg, vaste of inklapbare uitvoering

Technische gegevens
Benjamin

Janus XS		

David

Janus		

David XL

Hefvermogen			

25 kg		

25 kg		

42 kg		

42 kg		

58 kg

Min-max hoogte			

60 - 117 cm

60 - 117 cm

85 - 117 cm

60 - 117 cm

85 - 117 cm

Min-max diepte hals		

44 - 68 cm

44 - 68 cm

44 - 68 cm

44 - 85 cm

44 - 68 cm

Invoerstroom			

15A		

15A		

15A		

15A		

15A
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Samson XS en Samson
Voor scootmobielen en elektrische rolstoelen tot 115 kg
hebben we de Samson kofferbaklift in ons programma.
∙
∙
∙

vaste of neerklapbare hals
handmatig of elektrisch draaibaar
hefvermogen 84 kg (Samson XS) of 115 kg (Samson)

Hercules en Hercules XL
Een rolstoel of scootmobiel tot 185 kg is geen probleem
voor onze Hercules kofferbaklift! Deze lift is geschikt
voor het tillen van zware elektrische rolstoelen en
scootmobielen in een auto. De Hercules heeft een
vaste hals en kan zowel in een handmatig als elektrisch
draaibare uitvoering geleverd worden. De hefcapaciteit
van de Hercules is 150 kg en de Hercules XL 185 kg.

Eigenschappen modulaire liften
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Modulaire liften kunnen geassembleerd geleverd worden, maar ook in 4 of 5 losse modules. Dit levert voordelen
op in transport en montagekosten.
De liften zijn universeel en passen in elke auto. Montage is eenvoudig en neemt weinig ruimte in.
Deze liften kunnen in de kofferbak, maar ook bij een schuifdeur gemonteerd worden.
De liften worden ‘oversized’ geleverd. De lifthals kan in hoogte en/of diepte ingekort worden.
De lift kan overgebouwd worden naar een andere auto.
Door de modulaire opbouw kunnen de liften ook relatief eenvoudig geüpgraded worden naar een andere versie:

▸
▸
		
▸
		

David kan eenvoudig geüpgraded worden naar David XL door het vervangen van de motor en besturing.
Een Benjamin en David kunnen eenvoudig geüpgraded worden naar een Janus lift. Er wordt een draaien
de kop aangebracht en het motordeel wordt verplaatst naar de kop.
De basis en halzen van Samson en Hercules zijn identiek. De besturing en motoren verschillen. Dit houdt
in dat de liften eenvoudig geüpgraded kunnen worden van 84 tot 185 kg (van Samsung XS naar Hercules XL).

Technische gegevens
Samson XS

Samson		

Hercules		

Hercules XL		

Hefvermogen			

84 kg 		

115 kg		

150 kg		

185 kg

Min-max hoogte			

87- 117		

87 - 117 cm

87 - 117 cm

87 - 117 cm

Min-max diepte hals		

48 - 68 cm

48 - 68 cm

48 - 68 cm

48 - 68 cm

Invoerstroom			

15A 		

15A		

40A		

40A		
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B&S Speciale kofferbakliften
Goliath
Met een hefvermogen van 200 kg al jaren de krachtigste lift
uit ons programma, de Goliath kofferbaklift. De Goliath is niet
uitgerust met een koord, maar met een sterke ketting. Dit geeft
een vertrouwde aanblik bij het verladen van de elektrische
rolstoel of scootmobiel. De Goliath heeft een vaste hals en kan
handmatig of elektrische draaibaar uitgevoerd worden.

Technische gegevens
Goliath
Hefvermogen

b200 kg

Telescopische arm

-

Invoerstroom

40A

Min-max hoogte

94 - 125 cm

Min-max diepte hals

58 - 65 cm
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Optie liften
Handmatig of elektrisch draaibaar
Alle B&S kofferbakliften kunnen handmatig of elektrisch draaibaar uitgevoerd worden.
Om een lift elektrisch draaibaar te maken wordt een elektrische draaiunit aan de lift
gemonteerd. Deze draaiunit kan ook separaat besteld worden en op een reeds
geïnstalleerde kofferbaklift gemonteerd worden.

Fixeren van de lifthals
Voor niet inklapbare liften is het mogelijk om de hals met een koord te fixeren
wanneer de lift niet in gebruik is. Hier hebben we echter ook een fraaiere oplossing
voor, de klembus.

Hijsmiddelen
Het is belangrijk dat de rolstoel of scootmobiel in balans is tijdens het hijsen. Hier is een hijspunt op het zwaartepunt
van de te hijsen voorziening nodig. De Hercules en Goliath lift zijn standaard uitgevoerd met een hijspen. De Samson kan
voorzien worden van een haak of hijspen. Aan deze hijspen kan een hijslepel of -juk geklikt worden om een rolstoel of
scooter op te tillen.

Roterende hijslepel

Roterend hijsjuk met haken

Roterend hijsjuk met
veligheidssluitingen, beschikbaar
met 2 of 4 sluitingen

Hermes plafondlift
Deze lift is er om handbewogen rolstoelen/
kleine scootmobielen in een auto met zijdeur
te tillen. Hermes is volledig elektrische lift (in/uit en op/neer) en heeft een
hefvermogen tot 45 kg. De Hermes is gemonteerd aan het plafond. Nadat de
bestuurder de transfer van rolstoel naar autostoel gemaakt heeft kan de rolstoel in de
auto, net achter de voorstoelen getild worden.
De Hermes is beschikbaar in vaste en demontabele versie. Kiest u voor de demontabele versie, dan kunt u hem
verwijderen als u hem voor langere periode niet gebruikt of als er passagiers op de tweede rij willen plaats nemen.
Deze plafondlift wordt ‘oversized’ geleverd en kan op maat gemaakt worden naar de maatvoeringen van de auto.
De Hermes wordt standaard uitgevoerd met een hijshaak. Het is belangrijk dat de rolstoel in balans is tijdens het
tillen. Hier is een hijspunt op het zwaartepunt van de voorziening nodig.

Jonathan zijdeurlift
Waarom gebruiken we de wielen van de rolstoel zelf niet als we hem opbergen?
Zonder een rolstoel op te vouwen trekt de Jonathan een rolstoel in de auto door
de zijdeur. Jonathan bestaat uit een basisframe met een uitschuifbaar deel dat uit
de auto komt en een soort oprijpframe vormt.
Op dit oprijframe wordt de rolstoel naar
binnen getrokken. Zodra de rolstoel het
eindpunt bereikt zal het oprijframe weer
ingetrokken worden. Een groot voordeel is
dat de rolstoel direct gefixeerd wordt in de
auto.

Technische gegevens
Hermes

Jonathan

Hefvermogen

45 kg

20 kg

Maximale lengte

130 cm

Invoerstroom

15A

15A
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Overzicht B&S kofferbakliften
Hef-

Elektrisch

vermogen
Benjamin

25 kg

Janus XS

25 kg

David

42 kg

Janus

42 kg

David XL

58 kg

Samson XS

84 kg

Samson

115 kg

Hercules

150 kg

Hercules XL

185 kg

Goliath

200 kg

Hermes

45 kg

Jonathan

20 kg

Handmatig

Elektrisch

Opvouwbaar of

Variabele

CE

draaibaar

draaibaar

uitneembare hals

uitlading hals

markering

Meer dan 40 jaar onbeperkt in beweging…
B&S zet zich al ruim 40 jaar in voor het bieden van zelfstandigheid aan mensen met een lichamelijke beperking.
Groot geworden door een enorme expertise in autoaanpassingen en revalidatietechniek, maar nog altijd met een zeer
persoonlijke benadering. Omdat niet alleen elk mens verschillend is maar ook elke beperking. B&S denkt graag mee met de
klant en zoekt altijd naar de juiste individuele oplossing.
B&S is importeur en leverancier van de beste producten in hun soort maar is vooral ook sterk in het ontwikkelen en
produceren van eigen producten die mobiliteit en zitcomfort kunnen verhogen. Van wandelstok of rolstoel tot complete
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autoaanpassing, B&S: onbeperkt in beweging!

