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Materialehåndtering
Alle produkter fra ét sted.
HC-CARGO-programmet tilbyder en bred vifte af produkter til
gaffeltrucks, stablere, lifte, læssere osv.

 Over 180 forskellige startere og generatorer




▪ også originale produkter
Dækker mere end 650 forskellige applikationer
Vores enheder kan også findes på TecAlliance
Belysningsprodukter til forskellige formål – især
til sikkert arbejdsmiljø

 CCTV-løsninger
 Forbrugsmaterialer til værkstedet (kabler, ledninger, sikringer osv.)

Top 10-liste:
Enheder og anvendelsesformål
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Producent

Antal
anvendelsesformål

Antal
enheder

Mitsubishi

117

35

Caterpillar

102

12

Toyota

80

14

TCM

56

19

Nissan

53

22

Komatsu

45

32

Hyster

37

29

Manitou

25

21

Clark

24

26

Yale

22

14

Your Expert in Parts

LED-zonelys

(med enten rød eller blå lyskegle).

Trådløst
kamerasystem
(med batterier)

Bakalarmer/advarselslamper
(til hørbar og visuel advarsel)

Gaffeltrucksikkerhed
Særligt kendetegn:
Sikkert arbejdsmiljø
Hvis du bruger eller servicerer
gaffeltrucks, kender du de farer,
de kan udgøre for andre, samt de
vanskeligheder, man støder på i den
daglige brug.
Så hvordan kan man gøre arbejdspladsen sikrere og reducere forekomsten
af skader, som gaffeltrucks kan
forårsage?

HC-CARGO har et bredt udvalg af
produkter, der kan sikre en sikker
arbejdsplads, hvor mennesker og
gaffeltrucks kan arbejde sammen uden
uheld. For eksempel med spot- og
zonelamper, kameraer, bakkameraer og
meget mere.
Udover disse produkter og de roterende
dele finder du også forskellige
reparationsdele og forbrugsmaterialer i
vores sortiment, som gør reparationer
nemmere.
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Mitsubishi
NISSAN

Caterpillar
Toyota Clark

Kvalitet er nøglen
til succes

K O M AT S U

HC-CARGO logoet står for højeste kvalitetsstandard.
Vores dedikerede og erfarne tekniske
team sørger, med viden og erfaring, for
konstant produktkvalitet via grundige og
sikre processer.

Yale

• Vi udfører
 Optiske tests
 "Fit & function" tests af reservedele
(både elektrisk funktion og dimensioner)
 Funktionstests
 Ydeevne- og holdbarhedstests
(inkl. nedbruds- og temperaturtest)

		

TCM
Case

Manitou

LINDE
JCB
med mere!

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

www.hc-cargo.dk
The HC-CARGO logo is a trademark of Holger Christiansen A/S – A Bosch Group Company ©2008 Holger Christiansen A/S

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

Applikationer
for gaffeltrucks...
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