
Bär Cargolift – Lifting Performance.

WebShop voor originele Bär onderdelen

De eenvoudigste manier om originele Bär-reserveonderdelen te vinden en te bestellen

Selecteer 
WebShop

Hoeveelheid en 
bestelling invoeren

Voer serienummer in, selecteer 
assemblage en reserveonderdelen

Detailopname met grote
productfoto en voorraad,
prijs en aanvullende informatie

Document downloaden – 
bijvoorbeeld schakelschema‘s 
– alsmede basis- en 
configuratiesoftware voor 
serienummer

Verschillende zoekmoge-
lijkheden (volledige tekst, 
materiaalnummer,
onderdelen productgroep), 
als het serienummer niet bij 
de hand

Bestelling uploaden maakt 
uploaden van een csv-bestand 
of kopiëren & plakken van ar-
tikel en hoeveelheid uit Excel 
in de winkelwagen mogelijk

Bestelsjablonen in de win-
kelwagen maken een eenvou-
dige en snelle uitvoering van 
voorraadorders mogelijk

Praktische hulpmiddelen voor uw bestelling met serienummer, … … zonder serienummer …

Volg de leveringsstatus van 
de bestelling in de statuslijst

Download van bestellings-
documenten in statuslijst

… en na het bevel



Eén WebShop vele mogelijkheden

Bär Cargolift – Lifting Performance.
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Garantie

Dienstnota‘s Bär CargoCheck

Terug

Onderdelencatalogi, hetzij fotocatalogi 
met foto‘s van originele Bär onderdelen, 
hetzij productgroepcatalogi met openge-
werkte tekeningen

Dien een garantieclaim in en 
volg dan de volg de claims in 
het overzicht.

U bent op zoek naar technische 
service-informatie of bedra-
dingsschema‘s voor oudere 
Bär Cargoliften? Reparatie-in-
structies of garantie documen-
ten? Hier zult u vinden wat u 
zoekt!

Voor terugkeer in Duitsland, 
Oostenrijk en Nederland Bär 
biedt een gratis retour service 
– maakt niet uit of voor nieuwe 
Bär origineel reserveonderdelen 
of voor beschadigde onderdelen 
in geval van garantie.

Voor de bijgewerkte Cargolift- 
service onze diagnostische soft-
ware is onontbeerlijk. Het is te 
downloaden in de Bär Cargolift 
WebShop.

Acties voor reserveonderdelen zijn 
beschikbaar met slechts één klik

WebShop voor originele Bär onderdelen


