
Your Expert in Parts

Komponenter til bilens klimaanlæg  
− din optimale løsning
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HC-CARGO kompressor-portfolio
 
Egenskaber & fordele
 Bred produktportefølje med over 500 produkter
 Høj leveringsgrad (>90%)
 Omfattende kvalitetskontrol hos leverandører 

 Langtidstests og lækagekontrol  
 Slidtest og -kontrol i vores egen kvalitetsafdeling i Esbjerg
 Nem installation / "Easy Fit"

Ydeevne og pålidelighed
Vi udvider løbende vores portefølje med produkter af høj kvalitet.  
Vores fokus er på de mest anvendte kompressorer og kondensatorer - for at 
give dig den bedst mulige dækning og sikre attraktive priser.

Vores garanti
• Alle produkter er godkendt i Esbjerg, inden de 

frigives til salg
• Kompressorer og kondensatorer fyldt med helium 
⇒ Udholdenhedstest for lækager

• Installationsvejledning, der følger med hvert 
produkt

• Alle produkter synlige på TecDoc (undtaget 
kompressor-reservedele)

• To års garanti

Vores høje 
kvalitetsstandarder 

sikrer at fejl er sjældne 
og i 2022 var der 

kun 0,60% 
reklamationer på vores 

A/C produkter  
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Perfekt "fit & match"

 Inklusiv O-ringe

Pre-fyldt med olie
(kun kompressorer)

HC-CARGO  
kondensor-portfolio
 
Egenskaber & Fordele
 Bred produktportefølje med over 500 produkter
 Stort udvalg af korrosions-beskyttede produkter
 Høj leveringsgrad (>90%)
 Udvidet kvalitetskontrol hos leverandører  
 Lækagekontrol og tryktest
 Kvalitetskontrol i vores egen kvalitetsafdeling i Esbjerg
 Nem installation / "Easy Fit"

Vores kondensorer og kompressorer dækker mere 
end 200 mio. køretøjer i den europæiske bilpark

VIDSTEVIDSTE
 DU? DU?
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Lavt gastryk
Højt gastryk
Højt væsketryk
Lavt væsketryk

Fordampere Tørfiltre Kompressor- 
reservedele

Olier Diagnose
værktøjer

O-ringe Blæser-
modstande

Kompressorer Kondensorer Ekpansions-
ventiler 

Kabine-
blæsere

Trykkontakter

En bred portefølje af  
A/C komponenter
Omfattende program – 1.800+ produkter 
 Vi tilbyder et stort program med dele til A/C systemet  
     i samarbejde med nøje udvalgte producenter

   Perfekt ”fit & match”
 Nem installation for udvalgte kompressorer og  
 kondensorer (inkl. O-ringe + pre-fyldt med PAG oil)  

 Godkendt efter OE standard 
  Flest eftermarkeds-produkter suppleret med 
   udvalgte OE enheder (se efter 5 star) 

Markedsdækning 
 Vores kompressor og kondenser program dækker mere end 200 mio.  
     køretøjer i den europæiske vognpark
 Alle produkter er tilgængelige via TecDoc - undtaget reservedele  
     til kompressorer

Du kan altid se det opdaterede A/C program på: 

       www.hc-cargo.dk

Vigtigste A/C komponenter

De 5 vigtigste dele til 
klimaanlæg:

 Kompressor

 Kondensor

 Filter

 Ekspansionsventil

 Fordamper
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A/C delar år 2022 var 0,60%!  


