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Dit is HC-CARGO
Geschiedenis, mensen & competenties
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Mensen en 
expertise

Het is onze visie om op alle niveaus 
een toegevoegde waarde te creëren.
Met een vooruitziende en klant-ge-
richte aanpak bouwen we duurzame 
relaties op en helpen we onze part-
ners en klanten bij succesvol zaken-
doen. Onze zakelijke relaties helpen 
ons om de leidende leverancier van

automotive elektrische componenten in Europa te 
blijven.
De compagnons van HC-CARGO presteren op hoog 
niveau en volgen regelmatig opleidingen om hun 
verantwoordelijkheid te kunnen nemen en hun 
talenten te gebruiken om onze partners de best 
mogelijke service te garanderen. Wij zetten onze 
kennis en ervaring graag in om u te helpen bij uw 
dagelijkse werkzaamheden.

Door onze decennialange aanwezigheid op de 
markt hebben wij ervaring met:
• diepgaande marktkennis
• omgaan met innovatieve producten

Verder hebben wij uitstekende contacten bij de 
aftermarket-fabrikanten; u kunt er dus zeker van 
zijn dat we voldoen aan de maatstaven van de 
industrie en onze eigen hoge kwaliteitsnormen.

Alles bij elkaar opgeteld, geeft dit ons de expertise 
om u te helpen bij het vinden van de juiste oplos-
singen voor uw onderneming en klanten, nu en in 
de toekomst.
U bent altijd welkom bij HC-CARGO.

1963 
Holger Christiansen 
in zijn kantoor

1964
Eerste catalogus 
met reserveon-
derdelen en werk-
plaatsuitrusting

1970
Magazijn-
personeel

1963 
Oprichting 
van Holger 
Christiansen 
A/S in 
Esbjerg

1965
Eerste bestelwagens

1963
De achter-
tuin waar 
HC begon

1968
HC 
verhuist 
voor de 
derde 
keer in 
vijf jaar

Wij zetten onze kennis 
en ervaring graag in om u 
te helpen bij uw dagelijk-
se werkzaamheden.

Holger Christiansen (1927-2000) legde in  
1963 de basis voor het succesverhaal van  
HC-CARGO. Het hoofdkantoor van het bedrijf 
was, en is nog steeds, gevestigd in de Deense 
stad Esbjerg.

HC-CARGO heeft op een voor-
uitziende en klantgerichte 
wijze de marktveranderingen 
en technische ontwikkelingen 
aangepakt. Dit is nog steeds de 
drijvende kracht voor al onze 
medewerkers. 
 
Al meer dan 60 jaar waarderen klanten niet 
alleen de hoge kwaliteit van de producten van 
HC-CARGO, maar ook de uitstekende service 
en het sterke partnerschap.  

Tegenwoordig zijn de startmotoren, dynamo's, 
compressoren voor airconditioning, elektrische 
reserveonderdelen en accessoires voor auto's 
van HC-CARGO sterk aanwezig op de onafhan-
kelijke automotive aftermarket.

Geschiedenis

1976
Revisie van 
startmotoren en 
alternatoren 
start in Esbjerg

1974
Verkoopafdeling, 
Esbjerg

1972
Eerste 
HC-logo

1973
Het nieuwe magazijn, 
Esbjerg

1974
Verpakking, Esbjerg

1978
HC bedrijfspark

1978
Sorteren van kernen 
in het magazijn

Holger Christiansen A/S 
maakt sinds 2008 deel 
uit van de Bosch Group.  
HC-CARGO is ons merk.

2023
HC viert zijn 60 jarige bestaan als 
YOUR EXPERT IN PARTS
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Voor ons staat kwaliteit voorop
Ook al zijn de producten ontwikkeld door onze 
handelspartners, het HC-CARGO-logo op de 
verpakking staat voor hoge kwaliteitsnormen.

Om constant hoge kwaliteit te kunnen garande-
ren, volgen onze processen strenge regels. De 
order- en managementprocessen van HC-CARGO 
zijn gecertificeerd volgens ISO 9001. 

Hoge kwaliteit wordt gegarandeerd via grondige 
testen op onze kwaliteitsborgingsafdeling. Onze 
ingenieurs testen de onderdelen op interac-
tie, perfecte passing en eenvoudige installatie 
voordat de producten worden goedgekeurd en 
vrijgegeven voor verkoop. Deze procedure zorgt 
ervoor dat we onze kwaliteitsbelofte kunnen 
waarmaken.

Vanaf de eerste levering wordt er aan de hand 
van steekproeven getest. Wanneer al deze 
testen succesvol zijn, zullen de producten 
definitief worden goedgekeurd en voor verkoop 
worden vrijgegeven.

Zo kunnen onze klanten altijd rekenen op onze 
kwaliteit.
 
Onze kwaliteitsnorm geldt ook op het gebied 
van service, technische expertise en advies. 
Onze toegewijde medewerkers zetten hun ken-
nis en ervaring graag in om u te helpen bij uw 
dagelijkse werkzaamheden.

 
 

 
Onze kwaliteitsbelofte in  
een oogopslag: 

• Ons toegewijde technische team waarborgt de 
kwaliteit van de producten door middel van 
betrouwbare en duurzame processen.

• Vanaf de allereerste levering worden er 
monsters genomen, die op onze technische 
afdeling worden getest. 

• Nadat het eerste testrapport is goedgekeurd, 
krijgen de producten een plekje op de schappen. 

• Nieuwe leveringen van goedgekeurde produc-
ten worden getoetst aan onze productspecifi-
caties. 

• Nieuwe monsters worden getest op vooraf 
vastgelegde specificaties. 

• Onze monstervoorraad definieert de juiste afme-
tingen en specificaties van de OE-onderdelen. 

• Eenheden worden gecontroleerd op  
aansluitposities en afmetingen. 

• We gebruiken 
Optische testen.
Installatie- en functietesten van reserve-

onderdelen; zowel de elektrische werking 
als de afmetingen.
Functionele testen.
Testen van prestaties en uithoudingsver-  

mogen, incl. storings- & temperatuurtesten.
Kennis en stevige ervaring. 

• Wij testen jaarlijks meer dan 4500  
onder-delen en eenheden 

• Wij zijn ISO 9001-gecertificeerd en  
werken volgens de normen van de  
automotive industrie.

Controle van leveranciers

1980
Het HC-program-
ma op de Auto-
mechanika

1985
Opening van de 
eerste buitenlandse 
dochteronderneming 
in Nottingham, VK

1995
Advertentie 
voor HC-CARGO

1998
Opening van 
een dochteronderne-
ming in Orléans, 
Frankrijk

1995
HC vergroot 
zijn gebouwen in 
Esbjerg

1994 HC 
behaalt de IS0 9001-
certificering

1994
Opening filiaal 
in Örebro, 
Zweden

1980
Introductie 
van het micro-
filmsysteem

1985
Advertentie 
voor revisies

1993
Opening van een 
dochtermaatschappij 
in Etten-Leur, Nederland

1991
Opening van de 
productielocatiein 
Rothenfels, Duit-
sland

1990
Opening van 
een dochter-
onderneming in
Siegen, Duitsland

1997
Advertentie

1989
HC-beursstand

1988
Open magazijn 
in Esbjerg

Onze klanten kunnen 
altijd rekenen op onze 
kwaliteit!

Vrijgave door de leverancier vormt een 
belangrijke basis voor datgene waar het bij 
ons werkelijk om gaat: onze producten. Wij 
stellen bijzonder hoge eisen aan de betrouw-
baarheid van materialen en onderdelen van 
onze producten, omdat betrouwbaarheid 
bijdraagt aan de algehele kwaliteitsborging 
door HC-CARGO. 

Daarom is het niet eenvoudig om leveran-
cier van HC-CARGO te worden. Leveranciers 
dienen te voldoen aan een lange lijst van 
voorwaarden. Ze moeten beschikken over ge-
kwalificeerde processen en niet in de laatste 
plaats moeten ze onze ervaren kwaliteits-
managers en ingenieurs, die de leveranciers 
veelvuldig bezoeken om ze grondig te testen, 
kunnen overtuigen. Dit is een continu proces 
dat gedurende de gehele samenwerkingsperi-
ode doorloopt.

Bovendien verwachten wij van onze leve-
ranciers ook dat ze gecertificeerde manage-
mentprocessen hebben. Daarom zijn ze 
allemaal gecertificeerd volgens ISO 9001 of 
TS 16949.
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Starters en wisselstroomdynamo’s:
Met HC-CARGO hebt u de breedste 
collectie roterende elektrische apparatuur 
op de markt ter beschikking in uw 
eigen werkplaats. We leveren starters 
en wisselstroomdynamo’s voor vrijwel 
iedere Europese markt, zodat u op ons als 
leverancier kunt vertrouwen.

Reserveonderdelen voor starters en 
wisselstroomdynamo’s:
HC-CARGO heeft het grootste aanbod 
aan reserveonderdelen voor starters, 
wisselstroomdynamo’s, DC-motoren en 
dynastarters op de markt. U vindt altijd wat 
u zoekt bij HC-CARGO: wij zijn uw expert 
voor reserveonderdelen.

A/C-compressors en componenten:
HC-CARGO levert A/C-compressors en 
componenten voor een groot aantal 
verschillende toepassingen. Onze serie A/C-
producten zijn scherp geprijsd en hebben 
een uitstekende kwaliteit. Wij zorgen 
regelmatig voor verdere uitbreiding om u de 
beste componenten voor alle taken in uw 
werkplaats te bieden.

Verlichting:
HC-CARGO heeft een zeer ruim aanbod 
aan lampen en verlichtingsproducten, 
waaronder multi-function verlichting, 
zwaailichten, gloeilampen, werklampen, 
reflectoren en veel andere aanverwante 
artikelen. U vindt altijd wat u nodig hebt 
voor uw werkplaats en uw klanten. 

Elektrische componenten:
HC-CARGO biedt een enorm aantal 
electrische componenten aan. 
Tot de collectie behoren bobines/
ontstekingsmodules, accu’s, accucontact-
punten, ruitenwisserbladen, achteruitrij-
camera’s, bougies & sensoren... om 
een paar voorbeelden te noemen. Alle 
electrische componenten die te bedenken 
zijn, kunnen wij leveren.

Uitrusting voor werkplaatsen:
HC-CARGO biedt een groot assortiment 
gereedschap en installatiemateriaal. Met 
inbegrip van kabels/snoeren, multimeters, 
aansluitklemmen, zekeringen en nog veel 
meer voor de afdeling autoreparatie.

Product  
Overview

Elektrische onderdelen  
voor auto's zijn ons terrein
HC-CARGO is de leidende distributeur van 
componenten van elektrische onderdelen voor 
de automotive aftermarket in Europa.

Ten eerste vanwege de omvang van het 
assortiment: u vindt alle onderdelen die u 
nodig heeft om voertuigen te repareren. Van 
vervangingsdelen voor startmotoren en 
wisselstroomdynamo's tot de eenheden zelf, 
compressoren voor airconditioning, verlich-
tingsproducten en vele andere elektrische 
reservedelen voor auto's.

Ten tweede vanwege de omvang van de 
toepassingen: of het nu gaat om onderdelen 
voor personenwagens, bedrijfswagens, land-
bouwmachines of vaartuigen, u vindt het juiste 
product. Er is voor de normale werkplaats 
net zoveel te vinden als voor het grote 
revisiebedrijf.

2011
HC-CARGO introduceert 
een nieuwe website met 
eCat en eCom

2003
Opening van een 
dochteronderne-
ming in Atlanta, 
Verenigde Staten

2001
Opening van een 
dochteronderneming 
in Bologna, Italië

2005
Opening van een 
dochteronderneming
in Poznań  , Polen

2001
Een automa-
tisch opslag- 
systeem wordt 
geïnstalleerd 
in het 
magazijn 
in Esbjerg

2008
Bosch neemt Holger 
Christiansen A/S over

2005
HC ontvangt het 
ISO TS 16949 
certificaat

Ga voor uw dichtstbijzijn-
de dealer van HC-CARGO 
en volledige product-
assortiment naar:
www.hc-cargo.nl

2012
HC-CARGO op de 
Automechanika

2014
HC-CARGO op de 
Automechanika

2013
HC viert zijn 50 
jaar jubileum 

2015
Versie 3 van de online shop 
van HC-CARGO gelanceerd

2016
Opening van een 
dochteronderneming
in Madrid, Spanje

2016
Advertentie

2018
HC viert zijn 55 
jarige bestaan als 
YOUR EXPERT
IN PARTS



Deskundig 
advies, online én 
telefonisch

De producten die u nodig hebt, zijn maar een 
paar klikken verwijderd.

U kunt altijd terecht op www.hc-cargo.nl. 
Met toegang tot meer dan 30.000 producten, 
compleet met technische gegevens, is de 
informatie die u zoekt altijd binnen handbereik.

Dankzij de makkelijk te gebruiken functies 
kunt u altijd vinden wat u zoekt. Er zijn diverse 
mogelijkheden om uw gewenste product te 
vinden. U kunt zelf kiezen op welk thema 

u zoekt: HC-CARGO-nummer, OE-
referentie, lijst met toepassingen, 
productgroep en specificaties.

Dus, waarom zou u het niet 
meteen proberen? Neem eens een 
kijkje op www.hc-cargo.nl, 

ontdek alles over ons producten en diensten, 
blader door onze catalogus met electronische 
onderdelen en probeer gewoon de functies in 
onze shop uit.

Het is de moeite waard om onze website 
regelmatig te bezoeken, want onze informatie 
en diensten worden regelmatig uitgebreid en 
bijgewerkt.

Hier bent u altijd van harte welkom.

HC-CARGO van dichtbij
Altijd online

www.hc-cargo.nl
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