
Vores komponenter 
til bilens klimaanlæg 
– din optimale løsning



Flere og flere køretøjer vil i fremtiden være 
udstyret med klimaanlæg, da chaufførerne 
efterspørger denne komfort – ikke kun om 
sommeren, men også i koldere perioder for at 
styre fugtigheden.

Vores omfattende program giver en bred 
markedsdækning af de førende køretøjer og 
modeller på det europæiske marked.

Produktsortiment:
•	 Kompressorer
•	 Kondensere
•	 Tørfiltre
•	 Fordampere
•	 Ekspansionsventiler
•	 Diagnosticeringsværktøjer til klimaanlæg
•	 Universaldele (olier, lækagedetektorfarve, 

O-ringe osv.)

Og vi udvikler løbende programmet med 
attraktive produkter for at leve op til markedets 
tendenser og efterspørgsel.

HC-CARGO kompressorer og komponenter 
til klimaanlæg

Dine fordele med HC-CARGO A/C program
•	 Overholdelse af specifikationerne på det 

uafhængige eftermarked for autodele
•	 100% monteringsnøjagtighed – klar til 

montering
•	 Omfattende garanti
•	 Tilgængelighed og velfungerende logistisk 

netværk
•	 Vores eksperter er klar til at hjælpe dig med 

anbefalinger og svar på dine spørgsmål
•	 Solid emballage
•	 Og frem for alt: Tilfredse kunder. Ren og 

frisk luft i bilen øger chaufførens komfort og 
opmærksomhed (og passagerernes) og bidrager 
til en mere sikker kørsel

2015 – specialværktøj:
•	 Diagnosticeringsværktøjer til klimaanlæg

o Kompressortester
o Temperaturtester

•	 200+ NYE produktnumre fordelt på alle 
produktgrupper for klimaanlæg

Afprøvet kvalitet til gode priser
For at sikre en problemfri funktion af 
køretøjets klimaanlæg er A/C-kompressorer 
og -komponenter fra HC-CARGO af høj kvalitet 
og fremstillet med stor præcision. Ensartede 
produkttest og leverandørkontrol sikrer 
kvaliteten og holdbarheden af A/C-produkter 
fra HC-CARGO. HC-CARGO-programmet for 
klimaanlæg har et attraktivt forhold mellem pris 
og ydeevne.

Alle dele og komponenter 
kan bestilles let 
og hurtigt online på 
www.hc-cargo.com

HC-CARGO kompressortesterHC-CARGO temperaturtester



Sådan får du tilfredse kunder!
•	 Husk at servicere hele systemet og ikke kun 

symptombehandle, dvs.:
•	 Udfør præcis diagnosticering ved f.eks. at 

bruge HC-CARGO’s diagnosticeringsværktøj 
– du sparer tid og får glade kunder (ingen 
returnering)

•	 Skyl altid systemet for at forhindre indtrængen 
af uvedkommende partikler i nyinstallerede 
komponenter i klimaanlægget

•	 Vær opmærksom på, at nogle af de konden-
sere, der fremstilles i dag, har meget smalle 
lameller. Det bevirker, at kondenseren somme-
tider også skal udskiftes, fordi den ikke kan 
gennemskylles for uvedkommende partikler.

•	 Det er altid vigtigt at skifte tørfiltre og 
ekspansionsventiler, når systemet har været 
åbnet, for at sikre klimaanlæggets fulde 
funktionalitet.

•	 Sådan sikres det, at alt fungerer korrekt efter 
slutreparation:
o Kontrollér, at reparationen er udført 

korrekt, ved f.eks. at bruge HC-CARGO’s 
diagnosticeringsværktøj. Det sikrer, 
at kunden får en god oplevelse med 
serviceringen af klimaanlægget med A/C-
komponenter fra HC-CARGO. 

HC-CARGO A/C komponenter 
- kun få klik væk

Find nærmeste forhandler og 
hele vores program på

www.hc-cargo.com

Your Expert in Parts
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