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Prostě dokonalá přeprava kol...
Od roku 1989 firma Lau Fahrzeugbau vyrábí cyklistické přívěsy
za autobusy.
Díky zpětné vazbě mnoha cestovních kanceláří a firem
zajišťujících autobusovou dopravu jsou přívěsy neustále zdokonalovány a optimalizovány.
V roce 1999 se objevil cyklistický přívěs s inovativním nakládacím systémem BIKELINER®.
OBJEVTE a USPOŘÁDEJTE dnes dokonalé místo k práci pro
vaše řidiče a další pracovníky s přívěsem BIKELINER® !
Osobně vám velice rád podrobně poradím.

Váš Roland Lau

Váš spolehlivý přepravní
pomocník pro autobus o
délce 14 m

Luggage
Line

BIKELINER®
Professional

Pro firmy zajišťující
autobusovou přepravu
až 48 jízdních kol
individuální vybavení
řada speciálních doplňků

BIKELINER®
Club Line

Pro sportovní kluby

BIKELINER®
Private Line

Pro skupinové výjezdy
nebo jednodenní túry

8 - 30 jízdních kol
lehčí konstrukce

2 - 10 jízdních kol
i na otevřeném,
nebrzděném přívěsu

přeprava zavazadel do
hmotnosti až 2,5 t
ochrana proti krádeži
profesionální zajištění nákladu (v souladu s požadavky
BAG - Spolkového úřadu pro
nákladní dopravu)
individuální vybavení
také s nakládacím systémem
BIKELINER® a místa pro
až 32 elektrokol
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BIKELINER® Private Line pro 2-10 jízdních kol, vhodný pro sbírání jízdních kol nebo také pro rodinné výlety

Rozšiřitelný o všechny možnosti BIKELINER®

BIKELINER® Luggage Line pro zavazadla o hmotnosti až 2,5t včetně zajištění nákladu v souladu s požadavky BAG a včetně
ochrany proti krádeži
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BIKELINER® Professional pro až 48 jízdních kol

BIKELINER® Club Line pro 8-23 jízdních kol, může být použit s vozidly se zatížením tažného zařízení 2,5t
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ZÁKLAD
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Základní vybavení:
Individuálně vyrobený skříňový přívěs přizpůsobený vašemu jízdnímu parku včetně nakládacího systému BIKELINER®
(stojany pro jízdní kola) vyrobený z oceli a žárově pozinkovaný
• kompletně svařovaný základní rám ze čtyřhranných trubek pro maximální stabilitu určený pro připojení za autobus (20t)
• v jednom kuse žárově pozinkovaný v ponorné lázni
• celková přípustná hmotnost 2.700 kg, nájezdové zařízení přívěsu 3.000 kg, užitečná hmotnost cca 800-1.000 kg
(podle modelu a vybavení)
• vnější rozměry: cca š: 2,55 m v: 3,20 m - vnitřní rozměry: š: 2,45 m x v: 2,45 m, délkové rozměry viz níže
• 5 krát pneumatiky (od výrobce Trailermaxx nebo Maxxmiler) 195/50 R13C, vč. náhradního kola
• automatické opěrné kolo nosnost 200 kg
Základní modely / směrné rozměry (optimalizované délkové rozměry jsou s ohledem na zakázkovou výrobu standardní):
číslo položky

124
128
132
136
140
144
148

BIKELINER® 24 (24 úplných míst pro postavení kol na celkové délce vozidla 4,80 m), max. délka autobusu: 13,95 m
BIKELINER® 28 (28 úplných míst pro postavení kol na celkové délce vozidla 5,20 m), max. délka autobusu: 13,55 m
BIKELINER® 32 (32 úplných míst pro postavení kol na celkové délce vozidla 5,60 m), max. délka autobusu: 13,15 m
BIKELINER® 36 (36 úplných míst pro postavení kol na celkové délce vozidla 6,00 m), max. délka autobusu: 12,75 m
BIKELINER® 40 (40 úplných míst pro postavení kol na celkové délce vozidla 6,40 m), max. délka autobusu: 12,35 m
BIKELINER® 44 (44 úplných míst pro postavení kol na celkové délce vozidla 6,80 m), max. délka autobusu: 11,95 m
BIKELINER® 48 (48 úplných míst pro postavení kol na celkové délce vozidla 7,20 m), max. délka autobusu: 11,55 m

Vhodný základní model, ale příliš malá kapacita? Lze ji navýšit až o 8 jízdních kol!
Naše přívěsy BIKELINER® obvykle vyrábíme v optimalizované délce, přizpůsobené vašemu jízdnímu parku. Samozřejmě
tak jsou variabilní i rozměry skříně, a tedy kapacita nebo bezpečná vzdálenost mezi jednotlivými jízdními koly a elektrokoly.
Dokonce se dá později průběžně nově seřídit celý stojan na kola, když se třeba po několika letech zvýší podíl elektrokol, nebo
když se změní rozměry jízdních kol. Perspektivní a flexibilní. BIKELINER®.
Zde jsou obě nejdůležitější varianty pro zvýšení kapacity:
• Dodatečně vybavitelná místa pro postavení kol v zadní části vozidla zvýší v závislosti na základním modelu ložnou kapacitu až o 20%. Tak například vznikne z přívěsu BIKELINER® 40 vozidlo se 40+4 dalšími místy pro uložení kol. Kalkulujte o
celých 10% víc, aniž by to mělo vliv na délku vozidla a bezpečnou vzdálenost mezi koly.
• Naše délkově nastavitelná tažná oj, která v ideálním případě umožňuje získat 4 další místa pro umístění kol.
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PODVOZEK
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LAU - Fahrzeugbau - sada s ojí:
201 LAU - plynule vytažitelná oj, stisknutím tlačítka a bez blokování ji lze elektrohydraulickým ovládáním zkrátit o 30 cm,
(s uzamykatelným dálkovým ovládáním IP65, baterií, nabíječkou na 220 V v zádní části) ve spojení s:
202 LAU - nastavení výšky (trojí nastavení pro všechny úrovně běžné pro autobusy a osobní auta) výšky spojky
mezi 45 až 65 cm je možné snadno a rychle nastavit pouze jedním šroubem.
Maximální flexibilita pro váš BIKELINER®.
Podvozek:
211 přívěs stejné konstrukce dimenzovaný do 3.500 kg, kolová brzda 250 mm, nápravy: Knott VGB18 (2x1.800 kg) 5 otvorů
212 přívěs stejné konstrukce dimenzovaný do 3.500 kg, kolová brzda 300 mm, nápravy: Knott VGB20 (2x2.000 kg) 6 otvorů
213 přívěs stejné konstrukce dimenzovaný do 3.500 kg, náporová brzda, 1 náprava: Knott GB35 (1x3.500 kg) 6 otvorů
(GB35 doporučujeme pouze pro zavazadlové přívěsy!)
215 přívěs stejné konstrukce s povolením pro provoz pro 3.500 kg a tlakovzdušnou brzdou, nápravy 2 x Knott GB18 (do
3.600 kg); TMembránový válec Tristop, aktivace parkovací brzdy stisknutím tlačítka, tažné oko přívěsu dle DIN, brzdový
systém wabco s přípojkami duomatic
221 Tlumič pérování nápravy vč. schválení pro provoz při max. rychlosti 100 km/h (pouze pro přívěs)
230 2. Náhradní kolo s ocelovým, alternativně hliníkovým ráfkem, montáž pod podlahou vozidla
(náhradní kolo je obsaženo bez příplatku)
233 příslušné hliníkové ráfky pro přívěs pro těžké náklady v designu s 5 nebo 7 paprsky,
všechny pneumatiky jsou vyváženy pro obzvlášť klidný chod (příplatek / kolo)
234 po straně výklopný držák pro snadno přístupné náhradní kolo, s vodotěsným visacím zámkem
222 Automatické opěrné kolo ALKO 450 kg s nově přizpůsobitelnou deskou adaptéru, držáky pro konektory a zajišťovacím
šroubem
241 Doporučené pneumatiky: 205R14C Trailermaxx, (na ocelovém ráfku s 5 děrami)
245 pneumatiky 205/75R16C Continental (na ocelovém ráfku s 6 děrami, možné od náprav VGB 20)
248 pneumatiky 205/65R17,5 Continental (na ocelovém ráfku s 6 děrami pro 3.500 kg, jednoduchá náprava)

Světlá výška s délkově a výškově nastavitelnou ojí

Doporučené pneumatiky 14“ / pneumatiky základní verze 13“
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VARIANTY
KONSTRUKCE
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Větší kapacita a bezpečnost
170
171
172

4 další místa v zadní části vozidla šikmo ke směru jízdy:
(zčásti vhodné pro tandemová kola a lehokola, vždy 2 jízdní kola nahoře a dole)
s držáky kol Uebler upevněné flexibilně na přestavitelné přídržné tyči
2 další místa v zadní části vozidla, avšak pouze dole:
2 místa na 4 přidržovacích lištách s upínacími pásky, 2 držáky jízdních kol od firmy Uebler,
přestavitelné na tyči v zadní části, (nahoře s možností dodatečného vybavení)
o 2 místa méně ve spodních řadách (které jsou osazovány hlavně elektrokoly):
40 cm - rozděleno - více prostoru mezi jednotlivými místy pro postavení kol

Další možnosti ve skříňové nástavbě:
280 vnitřní výška 2,68 m - celková výška 3,40 m (doporučená vnitřní výška pro 100% elektrokol a výtah pro nakládku elektrokol)
281 vnitřní výška od 2,78 m (celková výška 3,50 m) do 3,10 m (celková výška do 3,90 m)
290 hliníková zadní rampa místo dveří, povrchová úprava práškovým lakováním v barvě bílé, s plynovými tlačnými pružinami, pevný pant, průběžná protiskluzová rohož, plošné zatížení až 1.000 kg, bodové zatížení do 500 kg
291 Příslušenství k rampě na zádi: nastavitelné patky, aby klapka mohla být používána k sezení nebo jako stolek
295 Pasivní střešní větrání (prouděním vzduchu vznikajícím za jízdy nebo větrem, bez napájení) přestavitelná clona v interiéru
296 Aktivní střešní větrání (bezkartáčový motor, napájení prostřednictvím světla )
300
301
285

BIKELINER® Safety Set (sada ochrany proti krádeži) s bezpečnostními, vodotěsnými visacími zámky (systém univerzálního klíče) u spojky, držáku náhradního kola a zadních výklopných dveří. Zadní výklopné dveře je možné uzamknout
až 4 x.
BIKELINER® pojistné lano (hodící se k bezpečnostní sadě Safety Set) pro hliníkové ráfky. Potažené lano z nerezové
oceli s bezpečnostními vodotěsnými visacími zámky (systém univerzálního klíče) jako imobilizér
Střecha propouštějící světlo (viz obrázek na straně 16)

Dodatečné využití: sedací plocha nebo stolek díky patkám

Odvětrání: Je nezbytné, když jsou kola například mokrá
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Velice snadno otvíratelné zadní výklopné dveře
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Neklouzavé, i když je mokro. Povrstvení pro bezpečnou nakládku.

Náš inovativní nakládací systém poskytuje při optimálním využití prostoru dostatek místa, jízdní kola se navzájem vůbec
nedotýkají.
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KOMFORT
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Větší pohodlí pro vaše řidiče, méně možností vzniku škody pro vás!
Naše varianty pohonů:
Potřebujete bezpečně a sami posunovat plně naložený přívěs BIKELINER® o hmotností více než 3 tuny – i při stoupání,
ve spádu nebo na nezpevněných cestách?
							
250 Pohon na 4 kola Easydriver od firmy Reich (alternativní zařízení: pohon Mammut Mover od firmy ALKO)
s dálkovým rádiovým ovládáním, tlačítko pro zapnutí / vypnutí, gelová baterie 95 AH,
3,1 t až do 20 % při stoupání / klesání, nabíječka na 220 V, venkovní zásuvka 220 V s nabíjecím kabelem o délce
5 m (může se nabíjet, když je přívěs zavřený)
251

Ovládání aplikací pro smartphone přes Bluetooth, instalované komunikační zařízení

252

Možná sleva pro obě varianty pohonu:
minus dvojitá baterie/nabíječka u délkově nastavitelné oje

Pohon: easydriver od firmy Reich s pneumatikami 14“ s alternativním ovládáním
prostřednictvím aplikace

Make it easy!
Více než 2000 jednotlivých dílů montujeme jen v rámci našeho nakládacího systému BIKELINER® ,
aby vše optimálně fungovalo a dalo se snadno a jednoduše ovládat. Nakládka a přeprava bez poškození.
A to za méně než 30 minut, bez nutnosti přesunu jediného kola! Přesvědčte se jednoduše sami: Video zachycující nakládku
ve skutečném čase je k dispozici online na www.BIKELINER.com/Verladevideo
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ELEKTRICKÉ
ZAŘÍZENÍ A
ZAJIŠTĚNÍ
NÁKLADU
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Elektrické zařízení

(všechna kabelová spojení jsou provedena jednotlivým pájením a vodotěsným zalitím)
401
402

Hlavní osvětlení full-LED (Multivolt) včetně vnitřních světel
navíc chráněná bezpečnostní směrová světla (24 V), po stranách nahoře na zádi v pohledové výšce pro následnou
nákladní dopravu (stejná výška jako 3. brzdové světlo)

410

Napájení 220 V pro elektrokola s vnějším přívodem (bezpečnostní zásuvky),
instalované odbornou firmou v oboru elektroinstalací

Věděli jste to? Přeprava elektrokol (pedeleků) s vloženou baterií je přeprava jízdních kol.
Když jsou baterie přepravovány zvlášť, jedná se o přepravu baterií (přepravu nebezpečného zboží),
což vyžaduje další zajištění. Poskytneme vám informace o těchto alternativách.

Bezpečnost / zajištění nákladu:
305
288
306
309
310
320
325
311
341
333
334
335
340

NOVINKA: Trojúhelníková síť pro vnitřní nákladový prostor v zadní části přívěsu pro přepravu helem a příslušenství
Vytahovací schůdky s aretací plynovými pružinami, délkově neutrální, 30 cm široký nástupní schod pod podlahou vozidla
Nájezdová ochrana a ochrana světel v provedení ze čtyřhranné trubky
Bedna na nářadí z nerezové oceli / velký úložný prostor zapuštěný do podlahy, (š/d/hl) cca: 1,40 x 0,55 x 0,25 m
Vstupní poklop na zádi cca 80 x 50 cm. Přístup na zádi je možný i při plném naložení!
Zajištění nákladu v souladu s požadavky BAG (Německý spolkový úřad pro nákladní dopravu): Zapuštěné kotevní
lišty Airline, zajišťují flexibilně každých 2,5 cm nákladu, na bm
Cena vč. 2 fitinků/1 ráčnového popruhu na běžný metr lišty Airline např. postranně na stěnách.
Sada náhradních dílů (spojka s kulovou hlavou, brzdy, ložiska kola pro 1 nápravu, podvozek do 3,5 t)
Sada náhradních dílů (spojka s kulovou hlavou, brzdy, ložiska kola pro 1 nápravu, podvozek do 2,7 t)
Rozšiřující zrcátka (HP Luxus duo) na kus.
Náhradní upínací pásky s upínacím okem (červené) na kus
Výměnný chránič z lehčené pryže, kvalita EPDM (ideální pro karbonová kola, chránící zejména rám) na kus.
Upínač pedálů (jedním pohybem upevníte pedály a vypnete volnoběh) na kus
magnetické podložky pro závodní kola (k upevnění jedním pohybem, chrání kolo) na kus
Zajištění sklápěcích dveří a místa nakládky: dopravní kužely schválené Spolkovým úřadem pro výstavbu a obnovu silnic
- BaSt - na kus
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NOVINKA: Síť do nákladového prostoru pro přepravu helem
a příslušenství

Sklopné nebo vytahovací schůdky pro variantu se zadními
dveřmi

Cenný úložný prostor zapuštěný do podlahy

Doplňková bezpečnostní směrová světla

21

Zajistěte flexibilně svůj náklad inovativními lištami Airline v souladu s požadavky Spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG)

Sada náhradních dílů pro nouzové situace obsahující nejdůležitější komponenty a díly podléhající opotřebení

22

VARIANTY
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Udělejte z jednoho dva!
515

Vyjímatelný stojan pro jízdní kola
s úložným podstavcem (kompletní montáž nebo demontáž za méně než 5 minut, návod je k dispozici na videu) Výhody: velkoobjemová užitná plocha a užitečné zatížení bez stojanu na kola uvnitř větší o 500 až 800 kg, např. pro motocykly

351
352
350

NOVINKA: Originální soupravy určené pro bavorské velké slavnostní akce (světlá barva, s lazurou odolnou proti UV)
s pohodlným podstavcem. Nakládka v přední části přívěsu, aniž by došlo ke zmenšení úložného místa
včetně příslušenství: montované kotevní lišty (i s možností dodatečného vybavení), sada pro upevnění na podlaze,
ráčnový popruh a předpínací sada.
Pro každou soupravu:
pro dvě soupravy celkem:
Držákové sady (bez stolů / lavic) pro dvě soupravy:

360

PRAKTICKÉ: Držadlo se smetákem, smontované

329

Hliníkový kufr se sadou nářadí pro jízdní kola, nožní pumpou a náhradními díly na jízdní kola (rozsáhlé příslušenství,
různé hadice atd.)

290
291

Sada pro přepravu na trajektu: Skládá se ze 4 navařených upínacích ok a 2 polyamidových koleček na zádi vozidla
Sada pro přepravu na trajektu bez koleček

990

BIKELINER® na území EU / mimo země EU:
BIKELINER® používejte ihned po vyrobení a přehlášení proveďte v klidu až po typizaci.
Přihlášení s německou registrační značkou včetně plného havarijního pojištění (kompletní paušál až na 6 měsíců)
Komfortní nakládací pomůcka
Šetřete síly svých řidičů a dalších pracovníků výtahem pro elektrokola, pomůckou pro nakládku kol do
horní řady.
Podpora až 14 kg tažné síly, na každé straně
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BIKELINER® Club Line 8 + 3
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Váš firemní vizuální styl také v přívěsu BIKELINER®
Vizuální zhodnocení pracoviště se líbí řidičům i zákazníkům:
Povrchová úprava přizpůsobená barvám, které si zvolíte, výrazně opticky zvýší hodnotu jízdního parku. Upoutá pozornost vašich zákazníků, neboť zde se dbá na každý
detail!
Přívěs opatřený 3 vrstvami práškového laku a krycí vrstvou, která se snadno čistí, se
dá také mnohem snáze udržovat v čistotě.
Můžete volit ze všech barevných odstínů stupnice RAL.
90% našich zákazníků si objednává barevný interiér přívěsu BIKELINER®.

číslo položky

BIKELINER® Club Line 15

600
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VNĚJŠÍ
VZHLED
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Váš Bikeliner. Vaše bezplatná reklamní plocha. Vaše vizitka.
Je to tak snadné:
Možné inkluzivní služby při provedení popisů námi ve firmě:
•
•
•
•

3 návrhy zdarma zhotovené naším firemním grafikem Marco Gambelem (www.dot-werbung.de)
Vše od jednoho dodavatele: Námět, výtvarná realizace, sazba, tisková příprava, tisk a montáž
Veškerá práva na design jsou zahrnuta
Celoplošný digitální tisk s laminátem s ochranou proti UV záření pro dlouhou životnost nebo vyřezávaná fólie
snášející vysoké zatížení
• Polep naším zkušeným montážním týmem, přímo při výrobě vašeho přívěsu BIKELINER®
5 možností popisu:
•
•
•
•
•

Popis typu Premium - vše obsaženo v pevné ceně
Jen výtvarná realizace - polep provede pracovník provádějící reklamní popisy ve vaší firmě
Jen polep - výtvarnou realizaci provede vaše reklamní agentura (popř. s tiskem u nás ve firmě)
Popisy zhotovené plotrem
Aktuální design přívěsu BIKELINER® jako bezplatný popis (viz obrázek dole)

číslo položky

700
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Popis typ Premium:

Standardní popis:

• na 5 stranách (záď, boční stěny a přední stěny)
• kompletní, celoplošný digitální tisk s laminátem s ochranou
proti UV záření
• barvy, resp. motiv podle přání

Nalepení vyřezávané fólie na bílý přívěs Grafická realizace
a provedení podle nákladů.

Včetně: Grafického ztvárnění (3 návrhy předem), čistopisu,
práv na design, tiskové přípravy, tisku a odborného polepu
Výhody:
• hrany fólie po obvodu uzavřené (pod utěsněním)
• přívěs je od výrobce připraven k okamžitému nasazení
• Čištění a demontáž se nemusí provádět
• Odpadají přířezy fólie na světla / kryt atd
• velká časová úspora

ro
Příklad ceny p

BIKELINER 36

2.350 €
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JEDNODUŠE SI
PRONAJMĚTE A
VYZKOUŠEJTE
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Přesvědčili jsme vás? Pokud ne, jednoduše vyzkoušejte!

číslo položky

900

Poznejte naživo a flexibilně si pronajměte
Prostřednictvím zkušební jízdy získáte cennou zpětnou vazbu od řidičů a zákazníků. Máte možnost zcela nezávazně poznat přívěs BIKELINER® při skutečném nasazení. Můžete si tak náš výrobek a naše
služby sami vyzkoušet.
Jako poděkování vám věnujeme až jeden týden takové zkušební jízdy, když se později rozhodnete pro
některé z našich vozidel.
Všechny přívěsy BIKELINER® je možné převézt, resp. odvézt jakýmkoli tažným vozidlem se zatížením
tažného zařízení přibližně od 2 tun. Každé vozidlo má výškově nastavitelnou oj,
LED světla s technologií Multivolt a všechny příslušné kabely.
Přívěsy se vyzvedávají a vracejí ve Wallersdorfu (nebo v Liberci, CZ). V ideálním případě je možné
přímé předání jedním zákazníkem druhému zákazníkovi, což může značně snížit pořizovací náklady!
Minimálně jeden den pro předání před a po termínu je zdarma.
Kolegiální a flexibilní firmy zajišťující autobusovou přepravu jsou velice nápomocny při tom, aby vše
probíhalo pro všechny co nejlépe. Zamezí se tak nevytíženým jízdám a zbytečně dlouhým čekacím
dobám.
•
•
•
•
•

Všechna vozidla mají plné havarijní pojištění (vyjma nákladu), spoluúčast 500 €
Libovolný okruh řidičů
Zapůjčení v rámci podnikání je spolupojištěno
n
Oblast použití EU (s výjimkou několika málo východoevr. zemí)
y za jede
n
e
c
d
la
Přík
K dispozici je cca 10 přívěsů pro zkušební jízdy, resp. k pronájmu
ze 550 €

Pronajměte si BIKELINER® na jednotlivé dny nebo
také flexibilně na celou sezónu (omezený kontingent).

u

týden po

Pokud byste se rozhodli pro následný nákup, započteme Vám na kupní cenu 100% týdenního pronájmu.
Poptávky týkající se pronájmu zasílejte prostřednictvím www.bikeliner.com
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LUGGAGE
LINE
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Použitelný flexibilně: jako velkoprostorové přepravní vozidlo nebo s nakládacím
systémem BIKELINER®
Dokonalá přeprava zavazadel
Přepravte až 2,5 t zavazadel včetně ochrany proti krádeži a profesionálního zajištění nákladu.
V případě potřeby je možné Luggage Line také rozšířit o individuální vybavení nebo ji vybavit
vyjímatelným nakládacím systémem BIKELINER®.
Přizpůsobte Luggage Line vašim potřebám:
Rozměry, provedení a vybavení lze díky individuální výrobě volně měnit.
Všechny varianty, které jsou k dispozici v systému BIKELINER®, mohou být integrovány také do Luggage Line.
Standardně se vyrábí vozidlo s celkovou délkou 4,60m. Vhodné pro každý autobus s délkou 14m.
Luggage Line dokáže ještě mnohem víc: Lze použít všechna tažná vozidla mezi Vito a Doppelstock.
Superlativy Luggage Line: na ložné ploše až 8 m² (resp. s objemem 17 m³) lze uložit a podle předpisů zajistit téměř
každé zboží, které má být přepraveno. Od citlivých hudebních nástrojů (je možná klimatizace)
přes motocykly a nábytek, nabízíme optimální zajištění nákladu od Smartu po Segway.
Je jedno, co chcete přepravit. My máme dokonalé řešení.
Nejčastější doplňkové varianty:
510 Sklopný dělený stojan na kola pro náhradní kolejovou dopravu až pro 12 elektrokol
Bezpečná nakládka za méně než 5 minut!
511 Vyjímatelný nakládací systém BIKELINER®
s až 24 místy pro elektrokola včetně transportního a úložného podstavce na kolečkách
Výhoda: V létě můžete přepravovat jízdní kola, v zimě lyžařské vybavení a vždy zavazadla.
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SERVIS
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Dokonalý servis vždy a v každé situaci
Došlo k poškození následkem nehody nebo jste uvázli na cestě? Pomůžeme vám!
Na požádání s naším 24hodinovým servisem - přímo na místě.
Jako středně velký podnik máme krátké rozhodovací procesy a kompetentní kontaktní partnery.
Můžeme tak nabízet rozsáhlé servisní služby a vy jako podnikatelé z toho máte prospěch. Pokud by se
během cesty něco přihodilo, zajistíme rychlé a efektivní vyřešení problému.
• Na dvou servisních mobilech jsme v celé střední Evropě připraveni k zásahu v nouzové situaci, abyste
mohli vůči svým zákazníkům dodržet slíbený program cesty. Můžeme zajistit i opravu přes noc.
• Máme připraveno cca deset přívěsů k pronájmu a zkušebním jízdám - v případě nutnosti i pro přímou
výměnu vozidla, např. po nehodě.
• Na odvolávku máme pro váš BIKELINER® připraveny všechny díly podléhající opotřebení a
můžeme je ihned odeslat jako (noční) expresní zásilku nebo v případě potřeby provést přímou dodávku a díly dokonce na místě namontovat.
• Můžeme také nabídnout pomoc vašemu znalci, který bude posuzovat škodu nebo vypracování nákladových nabídek pro pojišťovny. A také samozřejmě veškerou údržbu a úpravy nebo školení pro
vaše pracovníky.
Máme dobré a dlouhodobé vztahy se zákazníky v celé střední Evropě a můžeme tak i ve velmi krátké
době zajistit slušnou pomoc na místě.
Kritické připomínky i návrhy na zlepšení jsou pro nás stejně důležité. Naše výrobky pro vás neustále
zlepšujeme a optimalizujeme!
Náš nakládací systém BIKELINER® se tak během uplynulých 20 let stal dokonalým, promyšleným a
lákavým místem pro práci řidičů a dalších pracovníků.

BIKELINER®
Výroba a prodej
Majitel: Roland Lau
Produkce I: Harburger Str. 6
D - 94431 Pilsting
Produkce II: Siemensstr. 11
D - 94522 Wallersdorf
24h: +49 9953 9809545
Mobile/ Threema/Whatsapp: +49 171 4940464
Fax: +49 9953 2679
E-Mail: office@BIKELINER.com

Preisangaben zzgl. MwSt. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Es gelten die Geschäftsbedingungen der Fa. Lau - Fahrzeugbau.
Alle Bilder enthalten Fahrzeuge mit diversen Sonderausstattungen!		
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