
Your Expert in Parts

HC-CARGO presenteert TOEPASSINGEN VOOR

landbouw-machines
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Fendt

McCormick

Cub Cadet

Eicher

Ferrari

Lamborghini

NEW HOLLAND

JOHN DEERE

MASSEY FERGUSONCASE

LANDINI

KUBOTA

CASE IH

DEUTZ-FAHR

FORD

FIAT

RENAULT

FIAT-ALLIS
CATERPILLAR

ALLIS
CHALMERS

KHD

McCormick

Zetor
Agco

Valtra

Steyr

Same
Iseki Goldoni

Allis Chalmers

Starters

Compressoren

Zeer hoge dekking voor de Europese 
voertuigpopulatie:

• Meer dan 1000 units  
 inclusief originele apparatuur, zoals  
Mahle Letrika, Bosch, Sanden en andere 
 Universele compressoren

• Meer dan 2500 toepassingen = meest 
populaire machines

• Meteen uitverkocht – geen meerkosten
• Onze units – incl. compressoren – zijn ook 

beschikbaar op TecAlliance

HOOGWAARDIGE UNITS

Dynamo’s
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Volvo BM

Yanmar

Claas

Ga naar www.hc-cargo.nl om 
beschikbare producten te zien voor 
Claas, Valtra, Same, Zetor 
en nog veel meer

Voorbeelden van gedekte merken

Fabrikant #Toepassingen #Units
John Deere 403 100
New Holland 218 55
Massey Ferguson 216 55
Case 182 71
Deutz-Fahr 148 42
Kubota 104 33
Landini 84 18
Case IH 72 31
Fiat 69 10
Ford 68 20

HC-CARGO 
Landbouw- 
machines  
Alle producten uit één bron.

Landbouwvoertuigmotormarkt
De trend is dat de landbouwmechanisatie (nog steeds) toeneemt – 
vooral tractoren <50PK. 
Over het algemeen verschilt de markt voor de landbouwmachine-
industrie echter van regio tot regio. Daarom, als het gaat om 
reparaties van deze voertuigen hebt u betrouwbare kwaliteit nodig en 
een breed portfolio om uit te kiezen.
Daarom zetten we voortdurend in op productontwikkeling om aan de 
eisen van de markt te voldoen. Dit houdt ons productaanbod voor dit 
soort voertuigen zo relevant mogelijk – inclusief originele apparatuur. 
 
Het HC-CARGO-programma
Units: Veel toepassingen om uit te kiezen. Ons portfolio van 
units – starters, dynamo's en geselecteerde compressoren – voor 
landbouwvoertuigen wordt uitgebreid met zowel nieuwe units 
voor het assortiment als nieuwe toepassingen voor bestaande 
onderdeelnummers. 
Toepassingen voor John Deere, Ford, Massey Ferguson, Fendt, New 
Holland, Case IH, Deutz-Fahr, Valmet, Valtra Met andere woorden: 
toonaangevende merken maken het makkelijker voor u om de juiste 
producten te vinden.

Verlichtingsproducten  
van hoge kwaliteit: 
Ons werkgerelateerde LED-verlichtingsportfolio 
biedt vele hoogwaardige oplossingen voor  
uiteenlopende doeleinden voor verschillende  
landbouwmachines.
Ons brede accessoiresprogramma omvat ook 
 een aantrekkelijk assortiment kabel en 
bedrading, zekeringen, connectoren, terminals,  
CCTV's, energiebeheer etc.

Energiebeheer Lichtbalken 
waarschuwingslichten, 
zwaailichten,  
werklampen



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

Bij ons staat  
kwaliteit centraal
Het logo van HC-CARGO staat voor hoge kwaliteits-
normen. Al onze producten zijn CE gekeurd en 
voldoen aan de strengste kwaliteit-standaarden. 
 
Ons technische team is erg toegewijd en 
bewaakt de kwaliteit van de producten door 
betrouwbare en duurzame processen.
 
Wij gebruiken: 

	Visuele teksten
	Montage- en functietesten van 

reserveonderdelen  
(zowel elektrische functie en dimensie)

	Functionele testen
	Testen van prestaties en levensduur  

(incl. uitval en temperatuur)
	Kennis en uitgebreide ervaring
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www.hc-cargo.nl

We zijn ISO 9001 gecertificeerd
en werken naar
automotive standaarden

TOEPASSINGEN VOOR tractoren, oogstmachines enz.
JOHN DEERE  NEW HOLLAND  FORD   FENDT      MASSEY FERGUSON
KUBOTA  CASE IH   DEUTZ -FAHR   F IAT   LAND IN I   RENAULT

Jaarlijks testen we meer dan 
4500 onderdelen en units. 
 
Wanneer de test succesvol is, wordt het product 
goedgekeurd en vrijgegeven voor verkoop.


