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Bär CargoRate –
Underhålls- och reparationsavtal för din Bär Cargolift
Maximal fordonstillgänglighet, punktlighet,
fullständig leverans av varor och praktiska
förarkvalifikationer – en väl fungerande
maskinparksorganisation måste uppfylla
många krav.
Med Bär CargoRate underhålls- och reparationsavtal, tar Bär hand om ett av dina bekymmer. Eftersom alla kostnader för upprepande
kontroller, underhåll och reparationer är bestämda över en tidsperiod – kan de planeras in.
På så sätt kan svårberäknade livscykelkostnader omvandlas till en fast månadsavgift. Samtidigt som våra kvalificerade Bär servicepartners
håller din Bär Cargolift i toppskick. Under hela
dess livslängd.

Regelbunden besiktning genom Bär servicepartners
Regelbunden besiktning av din Cargolift krävs för efterlevnad av rättsliga föreskrifter. En valfri och kvalificerad Bär
servicepartner genomför denna kontroll minutiöst. När testet är slutfört anges detta med en besiktningsdekal.
Kostnaderna för besiktningen ingår i månadskostnaden för Bär CargoRate. Med resultatet att servicepartnern debiterar
kostnaderna direkt till Bär.

Korrekt genomfört underhåll

Med Bär CargoRate omfattas även alla underhållspunkter som din Bär Cargolift behöver under
avtalsperioden. Våra servicepartners använder Bär
Cargolifts underhållsplan för detta. Detta är ditt
bevis på att underhållet har utförts – tillsammans
med servicedekalen på din Cargolift.
Fel och systemvarningar dokumenteras direkt
med vår elektroniska styrenhet, eBC Controller.
Med hjälp av den diagnostiska programvaran,
Bär CargoCheck, kan våra servicepartners bedöma dessa meddelanden tillsammans med andra
Cargolift-parametrar. Detta garanterar att din
Cargolift får det underhåll som den behöver.

Ingen risk: Reparationer ingår
Robusta och tåliga produkter krävs för professionell användning. Av denna anledning inkluderar Bär CargoRate även
reparationer som orsakats genom slitage eller defekta delar.
Våra servicepartners använder endast Bär originalreservdelar.

Reparationer av fel som orsakats på grund av överbelastning, skador
på grund av överdriven kraft eller underlåtenhet att utföra underhåll
eller besiktningskontroller, omfattas inte av Bär CargoRate. Varningsflaggor till liftplattformen är begränsade till en uppsättning per år.

Bär CargoRate underhålls- och reparationsavtal
Med Bär CargoRate så fakturerar servicepartnern direkt till Bär för tjänsterna
i följande tre scenarier:
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Æ

Underhåll

Æ

Serviceetiketten
påvisar nästa
servicetillfälle.

Reparation

Æ

Reparationer omfattas,
men inte skador på grund
av överdriven kraft osv.
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BC kommer till
Bär servicepartner

Besiktning

Besiktningsetiketten
påvisar nästa regelbundna besiktning.

