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HC-CARGOs VÆRKSTEDSMATERIALER

HC-CARGOs sortiment af værkstedsmaterialer tilbyder et omfattende udvalg af produkter
og komponenter, som ofte skal bruges, og som er nødvendige at have på ethvert autoelektrisk værksted.

HC-CARGO tilbyder f.eks. et komplet sortiment af autokabler og ledninger fra 0,35 mm² FLRY-kabler
i forskellige farver til 95 mm² svejse- og startkabler.

HC-CARGO har ledninger på ruller med en længde på 50-100 meter og kabler i større dimensioner
med en længde på 10-25 meter.

For at sikre, at strømforbindelsen altid er ordentligt 
tilsluttet og monteret, tilbyder HC-CARGO også de 
mest anvendte kontakter og kabelsko i bilbranchen. 
HC-CARGO samarbejder med førende producenter 
af kabelsko og kontakter for at sikre, at produkterne 
opfylder standarderne i den automotive branche. 

For at sikre og beskytte komponenterne i et elektrisk kredsløb er det 
også vigtigt, at alle relæer og sikringer fungerer ordentligt, og har de 
rette specifikationer.  
HC-CARGO tilbyder sikringer og kredsløbsafbrydere til næsten alle 
12-48V-behov, og de er fremstillet i henhold til de højeste branche-
standarder. Vi tilbyder både arbejdsrelæer, universale relæer og 
specifikke relæer til motorstyresystemer.

HC-CARGO har naturligvis også et bredt udvalg af sikrings- og 
relæholdere, som dækker de fleste behov.

Ved afbrydning og overvågning af elektrisk udstyr, kan HC-CARGO også
hjælpe med det helt rigtige produkt. Vores portefølje tilbyder et
bredt udvalg af vippekontakter, push-pull-kontakter samt tændings- 
og startkontakter.
De fleste af de ovennævnte komponenter fås i dedikerede sorti-
menter. Kasserne med delene kan opbevares i stativer, så de nemt og 
hurtigt kan findes frem.

HC-CARGO 192160  
Relæ multistik sæt

Følgende artikler findes i HC-CARGO 
kataloget under værkstedsmaterialer

•	 Kabelsko og slanger
•	 Stik og fatninger
•	 Kabel og ledning
•	 Trailerstik og stikdåser
•	 Sikringer
•	 Relæer
•	 Kontakter
•	 Viskerblade
•	 Samledåser
•	 Kontrollamper

Mere end 2500 artikler for person- og varevogne, 
tunge køretøjer, landbrugs- og industrikøretøjer

 HC-CARGO 804113 
 0,35/0,50 mm²  
 rødt/sort display      



The HC-CARGO logo is a trademark of Holger Christiansen A/S – A Bosch Group Company ©2008 Holger Christiansen A/S
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Find nærmeste HC-CARGO-forhandler
og hele vores program på

www.hc-cargo.dk

Find nærmeste HC-CARGO-forhandler
og hele vores program på

www.hc-cargo.dk

Butiksforpakning
I tæt samarbejde med vores leverandører tilstræber
vi at tilpasse vores forpakningstyper og design i et
mere attraktivt og butiksvenligt layout. Efter den
endelige godkendelse af produktet, printer og 
pakker leverandøren i den ønskede emballage.
Derefter er produktet klar til salg.

For følgende produkt kategorier udvikler vi butiks- 
tilpasset og attraktiv forpakning.   

• FlexFit viskerblade
• Autolamper
• Arbejdslamper
• Advarselslys
• Kamera og monitorer
• Sikringer, relæer og  

forbindelsesstik

• Strømomformere 

...Og flere følger som vi udvikler og udvider vores 
portfolio.
 
Med det iøjefaldende design og layout, skiller  
HC-CARGO produkterne sig tydeligt ud på hylderne 
og gør dem nemme at finde.


