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Bär CargoCheck

Bär CargoCheck – 
Is gereedschap voor vakkundige Service van Bär Cargolift  

Bij bedrijfswagenonderhoud is op software gebaseerde diagnose allang standaard. Want stilstand 
kost geld – maximale inzetbaarheid is het doel. Daarom heeft Bär Cargolift voor u de diagno-
sesoftware Bär CargoCheck ontwikkeld, een onmisbaar hulpmiddel voor vakkundig onderhoud 
aan een Bär Cargolift. Zodat het voertuig weer zo snel mogelijk onderweg is!

Snelle en eenvoudige foutdiagnose

Draagstangklep omhoog, laptop koppelen via USB-kabel en aan de slag! Bär CargoCheck toont  
realtime spannings- en stroomstatus – zowel de nullastspanning van de voertuigaccu als de  
accuspanning bij gebruik van de Cargolift. Daarnaast bewaakt de diagnosesoftware alle in- en  
uitgangssignalen.

Betrouwbare parameterinstellingen 

Elke Bär Cargolift wordt af fabriek voorzien van een eBC-stuurunit met klantspecifieke configuratiesoft-
ware. Daarin zijn alle beschikbare uitvoeringen gedocumenteerd – zoals bijvoorbeeld inschakelen met 
de SwitchKey. Via Bär CargoCheck kan de bedieningsvolgorde van de SwitchKey worden ingezien en 
waar nodig aangepast worden. Hetzelfde geldt bijv. voor functies als de laadruimteverlichting.

Te lage spanning wordt bovendien met datum in het storingsgeheugen opgenomen. Net als functiesto-
ringen en systeemwaarschuwingen. Voor continue verbetering van de Cargolift heeft Bär dan ook het 
storingsgeheugen nodig bij garantieclaims. Voor de gebruiker dient het storingsgeheugen als bewijs. 

Achteraf uitrusting toevoegen – zoals Bär SmartControl afstandsbediening – is ook mogelijk via Bär 
CargoCheck. Behalve de noodzakelijke hardware stuurt Bär ook een serienummerspecifiek configura-
tiebestand, dat via de diagnosesoftware kan worden geüpload naar de eBC-stuurunit. 

Bär CargoCheck geeft toegang tot Bär Cargoliften met eBC-stuurunit (vanaf 
bouwjaar 2012). Hiervoor is een Windows-Pc nodig, een s USB-kabel en een 
geldige licentie voor Bär CargoCheck. De diagnosesoftware kan van de Bär  
Cargolift webshop worden gedownload en bij eerste installatie 48 uur kosteloos 
worden gebruikt. 

SwitchKey aangepast? 
Niet vergeten in het log-
boek op te nemen!



eBC-stuurunit PRO – 
Meer functionaliteit voor professioneel gebruik  

Sinds 2012 beschikbaar voor de volgende generatie Bär Cargolift: de eBC-stuurunit. Na marktintroductie van de Bär 
Control EVO werd ook de intelligente regeltechniek verder ontwikkeld – optisch herkenbaar aan de blauwe behui-
zing. Bij professionele toepassingen biedt de eBC-stuurunit PRO (voorheen Version Max) volgende vernieuwingen:
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Noodbedieningstoetsen
Geoptimaliseerde bedieningslogica van de noodbediening in de weergave van de 
eBC-stuurunit. Bediening van de chauffeurscabineknop is niet langer noodzakelijk.

BED-poorten
De eBC-stuurunit PRO beschikt naast BED1 
bovendien over nog twee poorten: BED2 en BED3 
voor aansluiting van meer bedieningselementen. 

eBC-stuurunit
Bij de standaard S2- en S4-, evenals vouw-Cargoliften wordt de eBC-stuurunit (voorheen Version 
Mini) gebruikt, als er geen extra uitrusting is gemonteerd. Aan deze regeltechniek kunnen via een 
Y-kabel twee bedieningselementen worden aangesloten. Achteraf aanbrengen van meer bedienings-
elementen – zoals de Bär SmartControl afstandsbediening – vereist vervanging van de stuurunit.

CAN2
In de tweede generatie Bär 
SmartControl afstandsbediening 
gaat gegevensoverdracht niet 
meer via BED2, maar via CAN2.

USB-poort
Aansluiting van een Pc 
voor storingsdiagnose 
via Bär CargoCheck.

eBC Controller PRO
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