Your Expert in Parts

HC-CARGO startere,
generatorer & reservedele
- når kvalitet er afgørende!
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HC-CARGO
startere & generatorer
Vi arbejder hele tiden på at
udvide og forbedre vores program. Vi kan tilbyde de bedste
løsninger - uanset om det gælder
en fuld uskiftning eller komponenter
til reperation af en enhed.
I vores online katalog på www.hc-cargo.dk
kan du altid se det opdaterede og komplette
program.

Du finder applikationer til personbiler,
lastbiler, industri- og landbrugsmaskiner,
marine og andet udendørsudstyr - f.eks.
motorcykler. Altså, et bredt program til mange
formål.
• Meget høj EU markedsdækning >90 %
• Mere end 1.500 startere
• Mere end 1,500 generatorer

HC-CARGO enheder (startere og generatorer)
leveres i vores egen velkendte emballage design!
Dette giver en stærk indentifikation af
HC-CARGO navnet - og gør det nemmere for
dig at finde dem på lagerhylden.

• Vores enheder er også
tilgængelige på TecDoc

Kataloget
indeholder også en
komplet krydsreferenceliste.
Mere end
175,000 referencer
at søge i mellem!

• Programet indeholder også enheder fra
fabrikanter af original dele
– såkaldte OE eller OEM leverandører som
f.eks. Bosch, Valeo, Mitsubishi etc.

		

Automotive

		

Meget høj markedsdækning af den
europæiske bilpark



			

Lastbiler, trailere & busser

			
			

Meget høj markedsdækning af
europæiske bilpark

		

Landbrug og industriel

			
			

Høj markedsdækning af europæiske
bilpark

			 Marine

2 års garanti

			Motorcykel

HC-CARGO logoet står for en høj kvalitetsstandard. Og nu kan du være endnu mere tryg ved
vores kvalitetsløfte, da alle HC-CARGO mærkede
produkter er dækket ind under en 2 års garanti.
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Attraktiv
emballage

Udvalgte enheder og dele til
marine applikationer

Udvalgte enheder og dele til motorcykler
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HC-CARGO Reservedelsprogram
HC-CARGO programmet tilbyder

Mere end 14.000 numre
Mere end 1.000 OE komponenter, som er dele
fra fabrikanter af original udstyr - de såkaldte OE eller OEM leverandører - f.eks. Bosch,
Valeo, Nikko, Sawafuji etc.

Meget høj EU Markedsdækning
= alle relevante dele til startere og
generatorer inkl. lastbiler og
landbrugs applikationer

Startrelæ dæksel

Sugespole
Pull-in winding
Holdespole
Hold-in winding

HC-CARGO reservedele
bruges i produktionen hos
førende reman mærker
er også tilgængelig på TecDoc

Omfattende sortiment af
generator-komponenter, f.eks.
Regulatorer, diodebroer, rotorer, statorer, remskiver,
lejer og andre dele til renovering af generatorer

Dæksel

Rotor

Relæ-kontakt

Moving Contact

Stator

Kontaktplade

Stator

Contact Plate

Startrelæ
Solenoid

Contact
Bolt
Kontaktbolt

Gaffel
Lever

Rotor

Blæser
Fan

Bagdæksel
End
shield

Nålelejer

Forreste kugleleje

Kugleleje
Brush
holder

DE Ball Bearing

BendixhusOverrunning Clutch

Drev & dele

Bagskjold
S.R.E. Bracket

Brush
Kul

Slæbering
Slip
Ring

dæksel
CEC.E.
Bracket

Kulholder

Pulley

Remskive

Pinion
Tandhjul

Kulholder
Brush Holder
Commutator
Kommutator

Anslagsring

Stop Ring

Kobling

Kulholder & dele

Rectifier, positive
Diodebro,
positiv

Forskjold

Brush
Kul

DE Bracket

Armature
Anker

Rectifier, negative

Diodebro, negativ

Permanent
magnets
Permanent

Aksel
Drive shaft
Drive
Drev

Planet Gear

magnet
Pole Housing
Felthus m/magneter

SRE Ball Bearing

Bageste lejer

Planet gear

Feltspole

Vakuum pumpe
& deles

Diodetrio

Dele til gear

Dioder

Bøsning

Regulator

Reperationssæt

Omfattende udvalg af
starter komponenter som f.eks.

Pakninger

Startrelæer, drev, armaturer, lejer og andre
dele til brug ved renovering af startere
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Sådan finder du komponenter til en specifik enhed

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 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.

1 Besøg www.hc-cargo.dk

1

Du skal være logget ind (Har du ikke et log-in
skal du oprette dig som kunde)

2 Tast OE nummeret i

2

søgefeltet (i eks.: 0001417065)

3 Klik på "Stykliste" linket

3

(i eksemplet kaldet BOM)

4 Styklisten åbner op.
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I dette eksempel består (BOM) listen af
52 komponenter – (her viser vi kun de 5 af
dem.

“

Vi er ISO 9001 certificeret
og arbejder efter standarderne
i automobilbranchen

Eksempel på en applikation og de mange komponenter vi tilbyder til netop den

Kontrol med leverandører
Det er ikke nemt at blive leverandør til
HC-CARGO. Vores leverandører skal opfylde
en lang række krav. De skal have etableret
egnede processer, og de skal leve op til
kravene, fra vores erfarne kvalitetsingeniører,
som ofte besøger leverandørerne for at teste
dem grundigt. Dette er en løbende proces, som
varer i hele samarbejdsperioden.
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OEM nr.
0001417065
HC-CARGO 112116 Starter
Applikations eksempel:
Volvo FH 12 380
fra 01-03-1998

BOM list
Product no.
131311
231646
bsx1484
bsx172-1734
131499
140011
140111
133488
137000
130317
231369
131454
139339
135860
131312
190589
191290
139340
190780
190492
131841
190555
190545
140197
140198
136169

Product name
Armature
Bolt
Brush Set
Brush Set
Brush Spring
Bushing
Bushing
C.E. Bracket
C.E. Bracket
Clutch
Clutch Housing
Clutch Housing
Cup Washer
Drive
Field Coil
Flat Washer
Flat Washer
Gasket
Hex Nut
Hex Screw
Key
Machine Screw
Machine Screw
Needle Bearing
Needle Bearing
Nut

131448
131449
131444
134607
137001
132843
135876
333162
130283
130305
131450
190579
190580
333633
133603
139360
137029
230019
139071
231055
231056
231021
231019
231020
131453
131445

Oil Seal
Oil Seal
O-ring
Repair Kit
Repair Kit
Rod
Screw
Solenoid
Solenoid
Solenoid
Spring
Spring Lock Washer
Spring Lock Washer
Stop Collar
Terminal Bolt
Terminal Bolt
Terminal Bolt
Terminal Kit
Terminal Kit
Terminal Lead
Terminal Lead
Threaded Pin
Through Bolt
Through Bolt
Washer
Washer
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Derudover optimerer vi løbende vores energiforbrug i vores lokaler. Med målrettet arbejde i vores
ressourceforvaltningsafdeling har vi fokus på, og
tilstræber altid, de bedst mulige løsninger.

Hvorfor vælge reparationsenheder?

dele udskiftes med HC-CARGO-dele, vil kunden stadig have en enhed i top-kvalitet. Især
hvis det er en sjælden OE-enhed, vil det bedre
kunne betale sig at reparere den.
Hvis du samtidig inddrager det miljømæssige
aspekt, så er reparationer bedre.
Du sparer råvarer, når du forlænger levetiden
for en enhed. Yderligere produktionsomkostninger (f.eks. til energi, logistik osv.) reduceres, og derved bliver miljøpåvirkningen mindre.
Som følge af vores dedikerede arbejde med
genfremstilling/renovering har vores produktionsanlæg opnået ISO/TS 16949-certificering.

Ofte er det simpelthen en billigere og hurtigere
løsning for kunden. Når de ødelagte eller slidte

www.hc-cargo.dk

Holger Christiansen A/S - A Bosch Group Company Hedelundvej 13, 6705 Esbjerg Ø, Denmark

Vores kompetente og engagerede teknikerteam
sikrer pålidelige og bæredygtige processer
Vi har fået tildelt ISO
9001:2015-certificering.
Desuden har vi også opnået ISO
14001:2015-certificering, og det bekræfter
vores miljøpolitik.
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Mere grøn og mere ren

