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Kvalitets-produkter til ethvert formål
Uanset om du har brug for produkter til personbiler,
varebiler, industri maskiner, landbrug eller marine, så
kontakt altid HC-CARGO først!
Med HC-CARGO som leverandør, har du adgang til en
af de bredeste produktsortimenter indenfor auto

elektriske artikler. Alle vores produkter sælges til
konkurrencedygtige priser og i en kvalitet, som du
kan stole på. Nedenfor kan du finde alle de forskellige
produktgrupper, vi leverer løsninger til.

Elektriske dele og motorstyring
• Elektriske pumper, horn, blæsere, tændingskontakter
• Viskermotorer, viskerarme, viskerblade, måleværktøj, batteriisolatorer, omformere
• Sensorer: Lambda-sonder, tændspoler, ABS, luftmasse,
knast- og krumtapsaksel-position, EGR, banke og MAP
• Sikkerhedsudstyr: parkeringsassistenter, bakalarmer,
bakovervågningssystemer
• Gløderør, lukkemagnetventiler, ledninger, sikringer,
relæer, fatninger, stik, multifunktionstestere,
ventilatorer, afbrydere og kontakter

Forbrugsvarer og værktøj

Belysning
Generator, starter,
D.C. motor og dynastarter
• Omfattende program til personbiler, erhvervskøretøjer, industrimaskiner, landbrug, marine
og diverse udendørs eludstyr
• Detaljeret program og krydsreferenceliste
• Alle enheder sælges uden pant

• Multi-funktions lamper/lys
• Advarselslamper/rotorblink
• Pærer/autolamper
• Arbejdsbelysning
• Reflekser
• Mange andre belysnings
relaterede produkter

Kabler, wirer, sikringer og installationsdele m.v. specielt til:
• Elektriske komponenter og tilbehør
• Relæer (universelle og specifikke inkl. dieseldele), stort udvalg af afbryder og kontakter
• Elektriske værktøjer
inkl. multi-metre
og relæ-testere

A/C Kompressorer
• Detaljerede applikations- og krydsreferancelister
• Høj markedsdækning af de mest populære
europæiske biler

Omfattende program med komponenter
til startere og generatorer
Høj markedsdækning af alle relevante dele til
reparationer af enheder.
• Omfattende udvalg af anker, feltspoler, drev,
startrelæer, kulsæt, bøsninger, armaturer, drev,
felthuse, tandhjul, alle former for beslag, diverse
repair kit løsninger m.m. (til startere).
Og tilsvarende et af markedets bredeste sortimenter
af regulatorer, ensrettere, statorer, rotorer, beslag,
dæksler, remskiver (til generatorer)
• Endvidere lejer, kul og kulsæt, slæberinge m.m.
• Kvalitets-testede eftermarkedsprodukter sikrer
perfekt "fit & match" og nem installation
• HC-CARGO komponenter bruges hos førende
europæiske refabrikations-virksomheder

A/C Kompressordele
• Bredt udvalg af kompressor reservedele
• Universal dele, som o-ringe, frontdæksler,
olier, pakninger etc.
• Diagnose værktøjer

A/C Komponenter
• Stort sortiment af kondensorer, ekspansionsventiler, tørfiltre, kabineblæsere, blæsermodstand og trykkontakter
• Fortløbende, massiv programudvidelse

Your Expert in Parts

“

Kvalitet er nøglen til succes

HC-CARGO logoet står for højeste kvalitets-standard.
Vores dedikerede og erfarne tekniske team sørger,
med viden og erfaring, for konstant konstant
produktkvalitet via grundige og sikre processer
• Vi udfører
 Optiske tests
 "Fit & function" tests af reservedele
(både elektrisk funktion og dimensioner)
 Funktionstests
 Ydeevne- og holdbarhedstests
(inkl. nedbruds- og temperaturtest)
Hvert år tester vi mere end 4500 dele og enheder.
Kun når produkterne har bestået alle tests, bliver de godkendt
og frigivet til salg.

“

Vi er ISO 9001 certificeret
og arbejder efter standarderne
i automobilbranchen
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Klik
‘Ny kunde’
Udfyld formular
og send den
Klik på linket
i bekræftelsesmailen

Log ind med email
og password
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