Bär CargoCheck

Bär Cargolift – Lifting Performance.

Bär CargoCheck –
Det effektive værktøj for professionel Bär Cargolift service
På kommercielle køretøjer er software-baserede diagnosesystemer allerede standard. Stilstand er
dyrt, og derfor er maksimal rådighedstid afgørende. Med Bär CargoCheck tilbyder Bär Cargolift et
effektivt værktøj til diagnose og fejlfinding, så din Bär Cargolift kan få den bedste service. Dermed
får du køretøjet tilbage på landevejen hurtigst muligt!

Urtig og nem fejlfinding
Åbn liftkonsollens beskyttelsesdæksel, tilslut den bærbare PC med et standard USB-kabel, og du er
klar! Bär CargoCheck viser spænding og strømstyrke - ved brug af Cargoliften i real-tid samt den
ubelastede batterispænding. Desuden giver diagnose-softwaren mulighed for at overvåge alle ind- og
udgående signaler.

Underspænding registreres i fejlhukommelsen med dato. Det samme gælder andre fejl og systemadvarsler. Det er derfor, at Bär har brug for fejlkoderne fra hukommelsen i tilfælde af garantiarbejde
samt for at udføre kvalitetsforbedringer. For brugeren fungerer fejlhukommelsen som et bevis.

Parametre efter ønsker
Hver enkelt Bär Cargolift kodes med en kundespecifik konfiguration ved hjælp af eBC Controller. I
filen er det tilgængelige udstyr – f.eks aktivering af SwitchKey – dokumenteret. Med Bär CargoCheck
kan SwitchKey-sekvensen ses og tilpasses. Det samme gælder for funktioner som f.eks. indvendig
belysning i varerummet.
Tilpasset SwitchKey?
Husk dokumentationen i
servicebogen.

Eftermontering af nyt udstyr som Bär SmartControl fjernbetjening er også mulig med Bär CargoCheck.
Ud over den nødvendige hardware modtager du også en ny konfigurationsfil specifikt til serienummeret,
som du kan indlæse i eBC Controller via diagnose-softwaren.

Bär CargoCheck giver adgang til Bär CargoLifts med eBC Controller (fra og med
årgang 2012). Du har brug for en Windows-PC, et standard USB-kabel samt
en gyldig licens til Bär CargoCheck. Diagnose-softwaren kan downloades i Bär
Cargolift WebShop. Det kan anvendes gratis inden for 48 timer efter den første
installation.

eBC Controller PRO –
Større funktionalitet ved professionelt brug
Siden 2012 har eBC Controller været symbolet for den næste generation Bär Cargolift. Med markedsintroduktionen
af Bär Control EVO er den intelligente styring udviklet yderligere - og kan genkendes på det blå dæksel. Til professionelt brug omfatter eBC Controller PRO (tidligere udgave Maxi) følgende forbedringer:
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Nødfunktion med knapper
Optimeret drift af nødfunktionerne ved præsentationen på eBC Controller.
Aktivering på kontakten i førerhuset er ikke længere nødvendigt.

BED-porte
eBC Controller PRO er udrustet med to ekstra
porte ud over BED1: BED2 og BED3 kan anvendes
til tilslutning af yderligere betjeningselementer.

USB-port
Mulighed for tilslutning af
PC for at udføre fejldiagnose
med Bär CargoCheck.

CAN2
Med 2.-generation Bär SmartControl
fjernbetjening sker dataoverførslen
gennem CAN2 stedet for gennem
BED2.

eBC Controller
Cargolifte i produktgrupperne Standard S2 og S4 samt Falt kan udstyres med en eBC Controller
(tidligere udgave Mini), hvis der ikke er monteret ekstra udstyr. Der kan tilsluttes to ekstra
betjeningselementer via et Y-kabel. Hvis der er behov for yderligere betjeningselementer – som
f.eks. Bär SmartControl fjernbetjening – skal eBC Controlleren udskiftes.
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eBC Controller PRO
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