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Modellen
—

BIKE LIFT
—

Geniet maximaal van uw mobiliteit en vrijheid met de elektrische bike lift

 BIKE LIFT STANDARD  BIKE LIFT RAIL  BIKE LIFT SHORT  BIKE LIFT SHORT RAIL 

De gepatenteerde ‘Bike Lift’ is de slimste en meest innovatieve fietsdrager op de markt. 

Ideaal om uw fietsen overal mee te nemen wanneer u er met de motorhome op uit trekt!

 

 Dankzij de geïntegreerde 12V motor met schakelaar, kan het platform van de Bike Lift een hoogte van 110 cm overbruggen.

 Bij montage op de meeste voertuigen kan het platform dan ook worden verlaagd tot op grondniveau.

 Hierdoor hoeft u de fietsen niet meer zelf op te heffen. Bovendien is het comfortabeler om de perfecte stand voor uw fietsen te vinden.

 Het maximale laadvermogen bedraagt 60 kg, wat overeenkomt met 3 klassieke fietsen of 2 E-bikes.

Produktvideo
—

Benieuwd naar meer? Scan de QR-code om de 
produktvideo te zien op uw smartphone of ga 
naar www.br-systems.com
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Kenmerken
—

Hogere bevestiging op voertuigwand mogelijk

Sommige voertuigen vereisen een hoge bevestiging van 

een fietsdrager, wat het laden en lossen bemoeilijkt. Aan-

gezien het platform volautomatisch verlaagd kan worden, 

biedt de Bike Lift hiervoor de perfecte oplossing. 

Eindposities van de 12V motor zijn instelbaar

Pas de Bike Lift aan uw motorhome aan: u kunt heel een-

voudig de eindpositie van de motor instellen in functie van 

de montagehoogte van de Bike Lift.

Dubbele beveiliging tegen 

onvrijwillig dalen tijdens 

het rijden

De Bike Lift is standaard 

uitgerust met een manuele 

stroomonderbreker. Er is 

ook een as voorzien voor 

mechanische vergrendeling.

Stevige en eenvoudige 

platformvergrendeling

Het nieuwe en slimme ver-

grendelingsysteem voor-

komt dat het platform op-

veert tijdens het rijden.

Extra veiligheid tijdens het 

rijden

Als er geen fietsen op de 

Bike Lift geplaatst zijn, kan 

het platform eenvoudig 

en veilig worden dichtge-

vouwen voor een optimaal 

rijcomfort.

Schuifbare wielhouders 

U kunt gemakkelijk de posi-

tie van de schuifbare wiel-

houders kiezen en vervol-

gens de fietsen vastbinden 

met de gebruiksvriendelijke 

wielgespen.

Beweegbare fietshouders

De fietshouders zijn snel 

verstelbaar van links naar 

rechts en van boven naar 

beneden. Bovendien zijn ze 

vergrendelbaar (standaard 

voor de langste houder, 

optioneel voor de andere).

Noodhandbediening 

Dankzij de standaard 

meegeleverde zwengel 

blijft de Bike Lift volledig 

operationeel, zelfs in 

geval van een eventuele 

stroomstoring.
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Prostor bvba
Lourdesstraat 84
8940 Geluwe - België

T +32 (0)56 26 56 56
F +32 (0)56 20 01 35

info@br-systems.com
www.br-systems.com

Prostor is niet verantwoordelijk voor eventuele druk- of kleurfouten en behoudt zich het recht voor om bepaalde technische kenmerken en prijzen te wijzigen.

Afmetingen
—

Toebehoren
—

VOORKANT ZIJKANT BIKE LIFT STANDAARD
BIKE LIFT RAIL

BIKE LIFT SHORT
BIKE LIFT SHORT RAIL
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Kit voor 3de fiets

Artikelnr. 4000527

Extra veiligheidsslot voor afstandhouders 

Artikelnr. 0500524

Bent u op zoek naar een oplossing voor 
uw buscamper? 
Sawiko gebruikt de Bike Lift van BR-SYS-

TEMS voor hun Futuro E-Lift. Een fiets-

drager gemonteerd op de deurscharnieren 

waarbij steeds toegang is tot het interieur 

van de buscamper, zelfs wanneer deze be-

laden is. Natuurlijk geniet deze fietsdrager 

voor buscampers ook van alle voordelen 

die hier eerder beschreven zijn.


