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ST62

LÄTTA FLAKBÄRGARE 

Bro Bärgningsbyggen AB har agenturen för ett Italiensk byggnation i 
Skandinavien och tillsammans med dem utvecklar vi lätta fl akbärgare 
så att de blir anpassade för Skandinaviskt väder och arbetssätt.

Comear har under åren visat sig vara en av de mest kvalitets och 
hållbara mindre fl akbärgarna i branschen. Kunder med höga krav 
väljer denna byggnationen då kvalitet och livslängd överträff ar våra 
konkurrenter. Bro tillsammans med Comear och våra kunder har 
utvecklat ST42 kontinuerligt och vi fi nner ständigt nya lösningar som 
gör att den är ledande på den lätta sidan av fl akbärgare.
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BB62

Lyftförmåga:    2,5 ton
Lyfthöjd cirka: 0,8 m
Typ:   Flakbärgare
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ST 52/62 är en flakbärgare i första hand avsedd 
för lätt flak- och grillbärgning samt snabba och 
smidiga transporter. Den är uppbyggd helt enligt 
våra hårda skandinaviska krav. Kundkategorin 
för denna byggnation är de som i första hand är 
i behov av en något mindre byggnation och där 
ekonomi, smidighet och snabbhet är kännetecken. 
I denna bärgningsbil har vi kombinerat 
egenskaperna hos ”lättflakbärgaren” och den 
smidiga fordonstransportören.

Chassi
Lämpligt chassi bör ha 12-16 tons totalvikt. 
Hjulbas bör vara minimum 4,4 m. Luftfjädring och 
lågprofildäck för bättre lastvinkel. Kraftuttag för 
direktmonterad pump. Utväxling 1:1. Chassiet skall 
vara försett med underkörningsskydd.

Flak 
Den ribbade flakkonstruktionen är baktill 
något vinklad (spoilerficka) för minimal 
inkörsvinkel. Flaket har rak kantprofil, flakytan är 
halkskyddsbehandlad (gäller stålflak) och tillverkad 
i höghållfast stål. Flaket är hydrauliskt av- och 
påskjutbart för att underlätta av- och pålastning av 
fordon. Flakdränering och underskyddsbehandling 
ingår.

Bredd     2,45 m
Längd vid hjulbas 4,7m   ca 6,0 m
• Flaket har riktig glidram med kraftiga 

tippcylindrar och förskjuts med en 
hydraulcylinder   

• Fästpunkter för däckspännare med 0,9 m 
mellanrum   

• Fäste för brytrulle flakets bakkant   
• Fyra stålrullar i flakets bakkant   
• Två stoppklossar   
• Brytrulle inkl hållare   
• Svängbart linhjul med hållare   
• Låg framstam

Hjälpram och tippram
Hjälpram och tippram är tillverkade av VKR-
profil i höghållfast stål, som är varmgalvaniserat 
för korrosionsbeständigheten. Påbyggnaden 
monteras på chassiet enligt lastvagnstillverkarens 
anvisningar.

Lyftaggregat
Lyftaggregatet är tillverkat av höghållfast stål som 
är varmgalvaniserat för korrosions-beständigheten. 
Det har enkelutskjut med en räckvidd på 1,3 
m. Lyftkapacitet i yttre läget är 2 500 kg. Det 
manövreras hydrauliskt från manöverskåpet. 
Integrerade person¬bilshalvor och 50 mm kula 
ingår.

Teknisk information
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Förvaringsutrymmen
I standarden ingår ett verktygsskåp i armerad 
komposit (1,0 x 0,4 x 0,46 m) på vänster sida.

Flakvinsch
En flakvinsch av planetväxeltyp med en dragkraft 
på 3,6 ton är monterad på flaket. Brytrullar 
nära lintrumman. Lintrumman är pneumatiskt 
frikopplingsbar. Linans diameter är 10 mm 
och längden 24 m. På vinschen finns 50 mm 
”husvagnskula” monterad.

Elektriskt system 

Alla elektriska ledningar är skyddade mot yttre 
åverkan enligt skyddsnorm. Detta innebär att 
de elektriska ledningarna är försedda med 
skyddshölje i likhet med chassitillverkarnas 
utförande. Elsystemet är kopplat över säkringar 
och reläer som är placerade i höger skåp. Två 
sidomarkeringsljus på varje sida samt elektriskt 
nödstopp.

• Fyra arbetsljus, två på framstam och två på 
bakparti

• Bakljus enligt chassiets originalplacering
• Nummerskylt och belysning vänster bak
•  Belysning i skåp vid manöverventil



6

Hydraulsystem
• Hydraultank med returfilter, tankvolym är cirka 

38 l
• Hydraulrör, elektrolytiskt förzinkade
• Sug- och returslang med inbäddad stålspiral
• Högtrycksslangar med pressade kopplingar 

och två stålinlägg
• Hydraulpump av axialkolvtyp med 

nödstoppsfunktion
• Manöverenhet placerad på höger sida
• Enheten bestyckad med chock/

återfyllnadsventiler samt 
huvudöverströmningsventil

• Manöverspakarna är fjädercentrerande
• Glycerindämpad manometer för kontroll av 

hydraultryck

Övrigt
• Bakskärmar av hårdplast med stänkskydd 

enligt lagkrav
• Spade, kvast inklusive hållare
• 3 par spännband
• CE-märkning
• Framstam och kantlina lackeras i samma färg 

som hytt
• Mineralolja
• Vägning och besiktning i Sverige

Basutförande
ST 200 ST 41  Stålflak basutförande  
  8-9 tons chassi
AL 200 AL 41  Aluminiumflak basutförande  
  8-9 tons chassi
ST 201  ST 42  Stålflak basutförande
   10-12 tons chassi
>AL 201 AL 41  Aluminiumflak basutförande  
  10-12 tons chassi
ST 202  ST 52  Stålflak basutförande 
  >12 tons chassi
AL 202  AL 41  Aluminiumflak basutförande  
  >12 tons chassi
ST 250  ST 52B  Överflak i stål basutförande  
  >14 tons chassi
AL 250  AL 41B  Överflak i alumin. basutförande  
  >12 tons chassi
ST 252  ST 52B  Överflak i stål basutförande  
  >14 tons chassi
AL 252  AL 41B  Överflak i alumin. basutförande  
  >14 tons chassi
ST 450  ST400  Stålflak basutförande  
  >16 tons chassi

Chassi

20.130
Höjbar ljusramp 1.5 meter med luft

2000.510
Karosserisidor aluminium, alternativt rostfria 
sidor
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Flak
10.10

Flakbredd utöver standard, per dm

20.08
    Flakförlängning per dm utöver standard

20.127
Hög franstam inkl 2 st röda breddmarkeringsljus

20.129
Näthylla under flak

2000.220
Motorcykelhållare

2000.991
Motorcykelhållare på grillen

40.28
Rakt flak

40.56
Flak sprutförzinkat

Aggregat
20.123

Kranutskjut 1.6 m – 2 ton

20.124
Stödben i kombination med 20.123

2000.09
    Oljesaneringsbehållare (1)

2000.25
Reservdunkar (2) med hållare

2000.26
Reservhjulshållare

300.10
Ram för släpvagnskoppling

500.081
Linhjul monterat inne i skåp

500.19
    Dragstång med hållare

800.011A
    Stödbensplattor avtagbara

800.06
    Lyftaggregat 2,5 ton

800.13
Lyftaggregat 2,5 ton dubbelutskjut
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Förvaringsutrymmen
34.30.0001

Luftkompressor, komplett med 15 l tank

34.001.0005
Luftvinda, monterad i skåp

34.06.0001
Domkraft

24.51.0008
Skåp till domkraft

21000.114
Rostfritt skåp 1.2 x 0.6 x 0.5

21000.56
Rostfritt skåp 1.4 x 0.5 x 0.5

21000.57
Rostfritt skåp 1.0 x 0.5 x 0.5

21000.570
Rostfritt skåp 1.0 x 0.65 x 0.5

21000.60
Rostfritt skåp 1.0 x 0.6 x 0.55

21000.69
Rostfritt skåp 1.2 x 0.5 x 0.5

21000.84
Rostfritt skåp 0.8 x 0.5 x 0.5

21000.840
Rostfritt skåp 0.8 x 0.55 x 0.5

Vinschar
200.18

3.6 tons vinsch monterad på lyftbom

200.183
3.6 tons vinsch rammonterad

200.182
6,0 tons vinsch rammonterad

200.21
Styrrullsbrygga för ramvinsch

200.25
Hydrauliskt sidoförskjutbar flakvinsch

200.301
Frikoppling med knapp per vinsch
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Elsystem
600.07

Bakljus och blinkers på framstam

600.052-1224
Startkabelset 12/24 volt

600.055-1224
Startkabelset 12/24 volt, monterat i skåp

200.21
Belysning i ett skåp

600.10
Hydrauliskt sidoförskjutbar flakvinsch

600.16
Ett extra arbetsljus

600.341
Vision Alert Multiwave 1.8 m

600.342
    Vision Alert 1.5 m

600.344
Vision Alert 1.8 m

W02.01.054
Blixtljus (1 st.) gult, inbyggt i originallampa

6000.500
Bakljus original, ett par för framstam, ej 
monterade

6000.501
Montering av ovan bakljus

6000.502
Kabeldragning för ljusskylt

6000.503
Nummerskylt/belysning framstam

6000.504
Cirkulationsfläkt reläskåp

851.03
Blixtljus (par) inbyggda

W12.01.019
Släpvagnsuttag 24 volt, 15-polig

Radiostyrning
BB9006

Radiostyrning 8 kanaler

BB9008
Radiostyrning 10 kanaler

200.296
Montering av radiostyrning BB9006/8

200.297
Hållare för radiostyrning inkl. anslutning

Varel 8
Radiostyrning 8 kanaler

Varel 10
Radiostyrning 10 kanaler

Varel 12
Radiostyrning 12 kanaler

600.436
Elstyrning förberedd för radio per funktion

Hydraulsystem
2000.29

Ventilkonsol vänster sida
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