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Materiaalbehandeling
Alle producten afkomstig uit één bron.
Het HC-CARGO Programma biedt een breed scala aan producten voor 
heftrucks, stackers, toegangstoepassingen enz.  

 180+ startmotoren, dynamo‘s
      ▪ Inclusief originele onderdelen
 Dekt meer dan 650 toepassingen
 Onze units - zijn ook verkrijgbaar op TecAlliance
 Verlichtingsproducten voor diverse doeleinden – met name  

voor een veilige werkomgeving

 CCTV-oplossingen

 Werkplaatsverbruiksartikelen (kabels, bedrading, zekeringen enz.)

Fabrikant Aantal 
toepassingen Aantal units

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

Top 10: 
Units & toepassingen
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Draadloos 
camerasysteem 
(met power packs)

Achteruitrijalarmen / 
Waarschuwingslampen  
(voor hoorbare en visuele waarschuwing)

LED-zonelampen  
(in een rode of blauwe straal).

Heftruckveiligheid
Speciale eigenschap:  
Veilige werkomgeving 
 
Als u heftrucks gebruikt of onderhoudt, 
bent u zich bewust van de gevaren die 
deze kunnen opleveren voor anderen 
en de moeilijkheden waarmee u bij 
dagelijks gebruik wordt geconfronteerd. 
Dus hoe maakt u uw werkplek veiliger 
en vermindert u de schade die door 
vorkheftrucks wordt veroorzaakt?

 

HC-CARGO heeft een breed scala 
aan producten die voor een veilige 
werkplek zorgen waar mensen en 
heftrucks zonder ongelukken kunnen 
samenwerken. Bijvoorbeeld met 
spot- en zonelampen, camera's, 
achteruitrijcamera's en dergelijke.

Naast deze en de roterende onderdelen 
vindt u ook diverse reparatieonderdelen 
en verbruiksartikelen in ons assortiment 
om reparaties te vergemakkelijken.
 



Your Expert in Parts

www.hc-cargo.nl

Bij ons staat  
kwaliteit centraal
Het logo van HC-CARGO staat voor hoge 
kwaliteitsnormen. 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

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

We zijn ISO 9001 gecertificeerd
en werken naar
automotive standaarden
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TOEPASSINGEN 
voor 
heftrucks... 

Mitsubishi 
N I S S A N 

Caterpillar 

Toyota Clark 

K O M AT S U
Yale    Manitou 

TCMLINDE
Case       JCB 

en meer!
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