WebShop dla oryginalnych części zamiennych Bär
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Najprostszy sposób, aby znaleźć i zamówić oryginalne części zamienne Bär

Wybierz
WebShop

Wprowadź numer seryjny,
Wybierz grupę i część zamienną

Wybierz część
zamienną

Wprowadź ilość
i zamów

Sklep internetowy Bär Cargolift oferuje różne funkcje ułatwiające wybór i zamawianie części zamiennych.
Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na dwie z tych funkcji:

Interaktywne widoki rozstrzelone
Kliknij na materiał, aby przejść do oryginalnej części
zamiennej BÄR.
Przesuń kursor myszy nad materiał, aby wyświetlić
oznaczenie.

Ilustracje 3D
Obróć obraz, trzymając wciśnięty lewy przycisk
myszy.
Powiększ obraz za pomocą kółka myszy.
Ponadto, sklep internetowy Bär Cargolit oferuje praktyczne narzędzia do zamawiania części zamiennych:

Zamówienie części zamiennej z numerem seryjnym
Widok szczegółowy z dużym zdjęciem
produktu, jak również stan magazynowy,
cena i informacje dodatkowe

Pobieranie dokumentów
– na przykład schematów połącze –

Pobieranie oprogramowania podstawowego
i konfiguracyjnego dla numeru seryjnego

Czy już próbowałeś? Nasz nowy, cyfrowy katalog części zamiennych!
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Przewróć stronę cyfrowo, dowiedz się więcej o oryginalnych częściach zamiennych BÄR i serwisie Bär Cargolift i kliknij na numer materiału
lub zdjęcie, aby przejść bezpośrednio do oryginalnej części zamiennej BÄR w skelpie internetowym. Najlepiej wypróbować je od razu!
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Fachowa konserwacja z pomocą sklepu internetowego
Sklep internetowy Bär Cargolift WebShop umożliwia pobranie protokołu konserwacji. Dodatkowo wystarczy kilka kliknięć,
aby zobaczyć i zamówić wszystkie oryginalne części zamienne istotne z punktu widzenia konserwacji – specyficzne dla
numeru seryjnego i wybranego okresu konserwacji. Dokładniej:

Wybierz
WebShop

Wprowadź
numer seryjny

Wybierz czynności
obsługowe i interwał
czynności obsługowych
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Zamówienie części zamiennych
do konserwacji urządzenia o
określonym numerze seryjnym

SERVICE
SERVICE

Zamawianie części zamiennych bez numeru seryjnego
Różne opcje wyszukiwania (pełny tekst, numer
materiału, grupa produktów części zamiennych),
jeśli numer seryjny nie jest dostępny

Przesyłanie zamówień umożliwia przesyłanie
pliku csv lub skopiowanie i wklejenie artykułu i
ilości z pliku Excel do koszyka

Szablony zamówień w koszyku umożliwiają
prostą i szybką realizację zamówień magazynowych

Katalogi części zamiennych czy katalogi
obrazkowe z fotografiami oryginalnych części
zamiennych Bär lub katalogi grup produktów
z rysunkami rozstrzelonymi

Jeden sklep, wiele możliwości

Bär CargoCheck

Dokumenty serwisowe

Nasze oprogramowanie diagnostyczne jest niezbędne dla
nowoczesnego serwisu wind
załadowczych. Jest ono dostępny
do pobrania w sklepie internetowym
Bär Cargolift.

Szukasz informacji technicznych
lub schematów elektrycznych dla
starszych modeli Bär Cargolift?
Instrukcje napraw lub dokumenty
gwarancyjne? Tutaj znajdziesz to,
czego szukasz!
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