Inget förändras så snabbt som teknik.
För att hänga med i den utvecklingen
ordnar Gerd Bär GmbH regelbundet
professionella och omfattande serviceutbildningar.
Bär serviceutbildningar består i regel av
en teoretisk och en praktisk del. Detta
underlättar att sätta de teoretiska kunskaperna i praktiken under realistiska

Bär Cargolift –
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Bär serviceutbildningar
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Marknaden utvecklas kontinuerligt vidare.
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Bär att hjälpa sina partners med en mångfald

Nya teknologier kommer, lagar anpassas eller kompletteras, nya personer kommer in i
branschen. Det är tillräckliga anledningar för
serviceutbildningar.
Mera om Bär Cargolifts serviceutbildningser-

felsökningar.
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bjudande.

Serviceutbildning

Proffsutbildning

Vår 2-dagars serviceutbildning ger mekanikern de nödvändiga för-

Bär proffsutbildning förmedlar nyheter om Bär-Cargolift, hur de servas

kunskaper som behövs för att kunna genomföra regelbundna kontrol-

och de juridiska ramvillkoren.

ler av bakgavellyftar.

Utbildningens innehåll:

Utbildningens innehåll:

•

Grundläggande ellära och hydraulik

•

Fördjupning el- och hydraulscheman

•

Funktioner och komponenter

•

Nyheter om:

•

Underhåll, reparationer och nöddrift

- Bär Cargolift, funktioner och komponenter

•

Bär CargoCheck 2.0 inkl. Bär CargoApp-Diagnos

- Underhåll, reparationer och nöddrift

•

Testprotokoll

- Testprotokoll

•

Administration (t.ex. InternetShop, garanti, mm)

- Administration (t.ex. InternetShop, garanti, mm)

•

Praktisk felsökning

•

Praktisk felsökning

•

Rundtur i fabriken

•

Rundtur i fabriken (valfritt)

Max. 15 deltagare

Max. 15 deltagare

Din önskeutbildning
I din önskeutbildning går Bär Cargolift konkret in på dina önskemål om
utbildning - antingen när det bara gäller ett visst Cargolifts-utbildningsbehov eller om er grupp behöver lära sig det senaste inom Cargolift-teknologin. Du bestämmer förutom innehållet, även platsen för utbildningen.

Möjligt utbildningsinnehåll:
• Serviceutbildning
• Proffsutbildning
• Teknikutbildning för påbyggnadstillverkare
(ingen monteringsutbildning)
• Speciell serviceutbildning för användare med egen verkstad
• Dina önskemål
• Rundtur i fabriken (om utbildningen äger rum i Heilbronn)

Max. 15 deltagare

Ort:

Pfaffenstraße 7, 74078 Heilbronn

Ort:

Pfaffenstraße 7, 74078 Heilbronn

Ort:

Per dina krav

Sista anmälningsda:

10 dagar innan utbildningen startar

Sista anmälningsda:

10 dagar innan utbildningen startar

Sista anmälningsda:

På förfrågan

Förutsättning

Förutsättning

Förutsättning

•

•

Serviceerfarenhet

•

Lektionssal på utbildningsorten

•

Regelbundet genomförande av årlig besiktning av

•

Bär Cargolift, monterad på ett fordon

Serviceerfarenhet önskvärd

bakgavellyftar
•

Deltagande i serviceutbildning under de senaste 4 åren

•

Kännedom om de tekniska komponenternas funktion

