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Mennesker
og eksperter
Vores vision er at at skabe værdi
på alle niveauer.
Vi er altid klar til, at
Med en fremadrettet og kundehjælpe dig med vores
orienteret tilgang bygger vi varige
know-how og erfaring i
kontakter og relationer og bidrager
dine daglige opgaver.
til at vores partnere og kunder kan
skabe en succesfuld forretning.
Vores forretningforbindelser hjælper os med at
være den ledende leverandør af auto-elektriske
komponenter i Europa.
HC-CARGOs dygtige – og løbende uddannede medarbejdere tager ansvar og dedikerer deres
arbejde til at sikre den bedste service til vores
partnere. Det er afgørende for os at kunne
assistere dig med vores know-how og erfaring i
dit daglige arbejde.

Historien
Holger Christiansen (1927-2000) lagde i 1963
grundstenen til HC-CARGOs succes-historie
. Fra starten og frem til i dag har virksomhedens hovedkvarter været i Esbjerg.
HC-CARGO har oplevet alle
markedsændringer og tekniske
udviklinger med en fremsynet og
kundeorienteret tilgang, hvilket
stadigvæk er drivkraften for alle
vores medarbejdere.
I mere end 50 år, har kunder
sat pris på ikke kun den høje kvalitet af HC-CARGO produkterne,
men også den høje service og et
stærkt partnerskab.

Mere end 5 årtiers i eftersalgsmarkedet har
givet os erfaringer i
• dybdegående markedskendskab
• håndtering af innovative produkter
Endivdere har vi de bedste kontakter til producenter og leverandører til eftermarkedet, så
du altid kan være sikker på at vores produkter
lever op til bilindustriens krav og vores høje
kvalitetsstandarder.

Holger Christiansen A/S
har siden 2008 været end
del af Bosch Gruppen.
HC-CARGO er vores brand.

2018
HC markerer mere end 5 årtier som
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I dag er HC-CARGO starterere, generatorer,
A/C kompressorer, auto-elektriske dele og
tilbehør et solidt og veletableret udvalg til det
uafhængige automotive eftermarked.

Alle disse ting taget i betragtning, giver os den
nødvendige ekspertise til at hjælpe dig med at
finde de bedste løsninger til dine opgaver til
gavn for dine kunder og din forretning - nu og i
fremtiden.
Du er altid velkommen hos HC-CARGO.

1963

1963
Holger
Christiansen
A/S grundlægges in
Esbjerg
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1965
1963
Baggården
hvor HC
startede

1963
Holger Christiansen
på sit kontor

1964
Første katalog med
reservedele og
1965
værkstedsudstyr
Første flåde af
varebiler

1970
1968
HC flytter for
3. gang
på 5 år

1970
Lagerpersonale

1972
1972
Første
HC logo

1974
1973
Nyt varelager
i Esbjerg

1978

1974
Salgsafdelignen
i Esbjerg

1978
HC firmabiler

1974
Pakkelinje, Esbjerg

1976
Refabrikation af
startere og generatorer
starter i Esbjerg

1978
Sortering af
enheder på lageret
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Kvalitet er nøglen til succes
Selvom vores produkter er udviklet af vores
samhandelspartnere, står HC-CARGO logoet for
en høj kvalitets standard.

Vores kvalitetsløfte
i korte træk:

For hele tiden at garantere høj kvalitet er vores
processer underlagt strikte regler og kontrol.
HC-CARGO bestillings- og styringsprocedurer er
certificerede ift. ISO 9001.

• Vores dygtige tekniske team sikrer produktkvalitet gennem troværdige og holdbare
processer.
• Allerede fra første levering udtages stikprøver, som testes i vores kvalitetsafdeling.

Den høje kvalitet er garanteret via grundige
tests i vores kvalitetsafdeling. Vores ingeniører
tester delene ift. at de interagerer ordentligt,
passer perfekt og er nemme at installere før
produkterne kan godkendes. Disse procedurer
sikrer, at vi holder, hvad vi lover om kvaliteten.

• Når første testrapport er godkendt sættes
produkterne på hyldenerne.

Fra første levering udtages stikprøver som
testes. Når alle disse tests er afsluttet opnår
produkterne endelig godkendelse og frigives til
salg.
Derfor, kan vores kunder altid stole på kvaliteten af vores produkter.
Vores kvalitetsstandarder gælder også for
service, teknisk ekspertise og rådgivning. Vores
dygtige medarbejderstab står altid til rådighed,
og deler deres know-how og erfaringer med
kunder og partnere.

Vores kunder
kan altid stole
på vores kvalitet!

• Efterfølgende leveringer checkes iht.
produkt specificationer.
• Nye stikprøver testes op mod foruddefinerede specificationer.
• Vores eget prototypelager med OE dele,
bestemmer de korrekte dimensioner og
specifikationer.

Kontrol af leverandører

• Enheder checkes mht placering af
tilslutninger/stik og dimensioner.
• Vi gør brug af
Optiske tests.
Perfekt "Fit & function" tests af reservedele - både elektrisk funktion og dimensioner.
Funktionstests.
Performance og endurance - inkl.
nedbruds- og temperaturtests.
Viden og solid erfaring.

Det er ikke nemt at blive leverandør til
HC-CARGO. Det er en grundlæggende forudsætning for det vi er mest optaget af: vores
produkter.
Vores leverandører skal opfylde en lang
række forud-definerede, høje krav.
Endvidere skal de have veletablerede og
egnede kvalitetsprocesser.

• Hvert år tester vi mere end
4,500 dele og enheder.
• Vi er ISO 9001 certificeret og arbejder
i.h.t. til automotive krav og standarder.

Og så skal leve op til kravene fra - og overbevise - vores erfarne kvalitetschefer og
ingeniører, som ofte besøger leverandørerne
for at teste dem grundigt.
Dette er en løbende proces, som varer i hele
samarbejdsperioden og bidrager til holde
HC-CARGOs kvalitetsløfte.

1980

1988
1980
Indførelse af
micro-film

1980
HC på
Automechanika
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1990

1993

1988
Åbent hus på
lageret i Esbjerg

1985
Annonce for
renoverede
enheder
1985
Åbning af første udenlandske salgsselskb i
Nottingham, UK

1994

1989
HC messestand

1991
Åbning af
Produktion
i Rothenfels,
Tyskland

1998

1994 HC opnår IS0
9001 certificering

1993
Åbning af salgsselskab i Etten-Leur,
Nederlandene
1990
Åbning af
salgsselskab i
Siegen, Tyskland

Alle vores leverndører skal have certificerede styringsprocesser. Derfor er alle ISO 9001
eller TS 16949 certificeret.

1994
Åbning af salgsselskab i Örebro,
Sverige

1995
HC udvider
i Esbjerg

1995
HC-CARGO
annonce

1997
Annonce

1998
Åbning af
salgsselskab
Orléans, Frankring
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Produkt
oversigt
Auto-elektriske dele
er vores domæne

Startere og generatorer:
Hos HC-CARGO har du adgang
til markedets største udvalg af
autoelektriske komponenter direkte
fra dit værksted. Vi leverer startere og
generatorer til stort set alle europæiske
applikationer, og det gør os til en
pålidelig leverandør.

HC-CARGO er den ledende forhandler af
komponenter og enheder til det automotive
eftermarked når det gælder elektriske dele i
Europa.
For det første, er vores program bredt mht.
funktioner: du finder alle delene du har brug
for, for at reparere køretøjerne. Fra reservedele til startere og generatorer til enhederne
selv, A/C kompressorer, belysningsprodukter og
mange andre autoelektriske dele.
For det andet er programmet bredt mht.
applikationer. Hvad enten det er til personbiler, last- og varebiler, landbrugsmaskiner
eller marineapplikationer, så finder du det rigtige produkt. Det almindelige værksted finder
samme udbud som den store renoveringsfabrik.

Reservedele til startere og generatorer:
HC-CARGO tilbyder markedets største
udvalg af reservedele til startere,
generatorer, dynamoer og dynastartere.
Hos HC-CARGO finder du altid det, du har
brug for.
Vi er din ekspert i reservedele!

Find din nærmeste
HC-CARGO forhandler
eller sælger og få den
fulde programoversigt her:
www.hc-cargo.dk

Elektriske komponenter:
HC-CARGO tilbyder et stort udvalg
af elektriske komponenter. Udvalget
omfatter tændspoler/-moduler,
batterihovedkontakter, viskerblade,
bakkameraer/-alarmer samt gløderør og
sensorer for blot at nævne nogle få. Vi er
leveringsdygtige i alt inden for elektriske
komponenter.

A/C-kompressorer og komponenter:
HC-CARGO leverer et bredt program af
A/C-kompressorer og komponenter. Vores
A/C produkter er konkurrencedygtige
både hvad angår pris og kvalitet, og
vi udvider løbende, således at du får
adgang til de helt rigtige komponenter.
Belysning:
HC-CARGO tilbyder et stort udvalg af
lygter og belysningsprodukter, inklusive
universallygter, rotorblink, pærer,
arbejdslamper, reflekser og mange andre
relaterede produkter. Du finder alt, hvad
du skal bruge – både til dit værksted og
til dine kunder.

2001
2001
Åbning af
salgsselskab
Bologna, Italien
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2005
2001
Et
automatisk
lageranlæg
installeres på
lageret
i Esbjerg

2003
Åbning af
salgsselskab
Atlanta, USA

2011
2005
HC opnår
ISO TS 16949
Certificering

2005
Åbning af salgsselskab
Poznan, Polen

2011
HC-CARGO introducerer
en ny website med
e-katalog og e-shop

2008
Holger Christiansen A/S
bliver en del af Bosch
Gruppen

2012

Værkstedsmaterialer:
HC-CARGO tilbyder et stort udvalg
af værktøj og installationsmaterialer
herunder kabler/ledninger, multimetre,
terminaler, sikringer og meget mere til
værkstedet.

2015

2012
HC-CARGO på
Automechanika

2014
HC-CARGO på
Automechanika

2013
HC fejrer 50 års
jubilæum

2018

2015
HC-CARGOs online shop version 3 lanceres

2018
HC markerer mere
end 5 årtier som

YOUR EXPERT
IN PARTS

2016
Åbning af salgsselskab
i Madrid, Spanien

1963-2018

2016
Annonce
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Tæt på HC-CARGO

Du er altid velkommen hos www.hc-cargo.dk.
Her får du adgang til mere end 30.000 varenumre
og detaljer om de produkter du søger. Der er blot
få klik, til de produkter du har brug for.
Brugervenlige søgefunktioner hjælper dig med
at finde det, du søger. Du kan finde dit produkt
på flere forskellige måder – søg via HC-CARGOnummer, OE-reference, vognliste, via produktgrupper og
specifikationer, nummerplade eller
Find dine produkter
KBA-nummer, valget er dit.
online - de er

kun få klik fra dig!

Så hvorfor ikke prøve med det
samme? Kig dig omkring på
www.hc-cargo.dk og find ud af alt om vores
produkter og services, søg i vores online katalog,
og prøv vores e-butik.
Det er en god idé af og til at besøge vores
hjemmeside – vi udvider og opdaterer jævnligt
vores program og information.
Du er altid velkommen.

www.hc-cargo.dk

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

Du er blot få klik fra de produkter,
du har brug for.
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