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HC-CARGO WERKPLAATS VERBRUIKSGOEDEREN

Het HC-CARGO assortiment Werkplaats verbruiksgoederen en gereedschappen biedt u een uitgebreide 
reeks artikelen en componenten die veel worden gebruikt in de automotive werkplaats en nodig zijn in 
iedere werkplaats voor auto-elektronica. 

HC-CARGO biedt u een volledig assortiment automotive kabels en bedrading, van 0,35 mm² FLRY kabel in 
verschillende kleuren tot 95 mm² las- en startkabel.  
HC-CARGO biedt u draad op rollen van 50-100 meter lengte en kabels van grotere afmetingen  
van 10 tot 25 meter lang.

Om te zorgen dat de kabelboom altijd goed is aangeslo-
ten en geassembleerd, vindt u in de HC-CARGO portfolio 
ook de meest voorkomende connectoren en klemmen 
uit de automotive branche. HC-CARGO werkt samen met 
vooraanstaande fabrikanten van  
klemmen en connectoren om te zorgen dat de produc-
ten worden gemaakt volgens de automotive normen.

Voor de veiligheid en bescherming van componenten en accessoires in een 
elektrisch circuit is het ook belangrijk dat alle relais en zekeringen goed 
functioneren en de juiste specificaties hebben.  
HC-CARGO biedt zekeringen en schakelaars voor vrijwel iedere  
12-48V eis, die zijn gemaakt volgens de hoogste normen in de branche. 
Het zijn zowel universele maak-en-breek relais als specifieke relais voor  
motormanagementsystemen.

HC-CARGO heeft natuurlijk ook een breed assortiment zekeringhouders 
en relaisvoeten, voor vrijwel alle wensen.

Voor het schakelen en bewaken van geïnstalleerde elektrische apparatuur 
kan HC-CARGO u helpen om het juiste artikel te kiezen uit ons ruime as-
sortiment tuimelschakelaars, wipschakelaars, trekschakelaars én ontste-
kings- en startschakelaars.

Bijna alle hierboven genoemde componenten zijn verkrijgbaar in speciale 
assortimenten. De assortimentsdozen kunt u makkelijk in de rekken op-
bergen om ze snel en eenvoudig te herkennen.

HC-CARGO 192160 
Relais Multiplugset

HC-CARGO werkplaats verbruiksgoederen 
omvat deze producten:

•	 Aansluitingen & slangen
•	 Connectoren
•	 Kabels en bedrading
•	 Stekkers en stopcontacten
•	 Zekeringen
•	 Verdeelstekkers
•	 Schakelaars
•	 Ruitenwisserbladen
•	 Verdeel/lasdozen
•	 Knipperlichten

Meer dan 2500 artikelen voor auto’s, zware 
bedrijfsvoertuigen, landbouw- en industriële 
machines.

HC-CARGO 804113 
0,35/0,50 mm²  
rood/zwart display     



The HC-CARGO logo is a trademark of Holger Christiansen A/S – A Bosch Group Company ©2008 Holger Christiansen A/S
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Om de dichtstbijzijnde HC-CARGO dealer te vinden en 
voor een overzicht van ons volledige programma ga naar

www.hc-cargo.nl

Detailhandel verpakking
Wij richten ons nu meer op HC-CARGO merkverpak-
kingen geschikt voor de detailhandel. In nauwe sa-
menwerking met onze leveranciers wordt het ontwerp 
en de ontwikkeling van de dozen voorbereid. Als de 
definitieve goedkeuring heeft plaatsgevonden, drukt 
de leverancier de dozen en verpakt de producten. 
Dan zijn ze klaar voor de verkoop!

De productcategorieën  
waarvoor we aantrekkelijke en geschikte 
detailhandelverpakkingen  ontwikkelen, zijn: 

• FlexFit wisserbladen
• Gloeilampen
• Werklampen
• Waarschuwingslampen
• Camera’s & monitoren
• Zekeringen, relais,  

connectoren
• Omvormers, converters 

...en er zal nog meer volgen aangezien we ons port-
folio voortdurend ontwikkelen en uitbreiden met 
detailhandelvriendelijke verpakkingen. 
 
Hierdoor vallen de HC-CARGO producten op in de 
winkelrekken en zijn ze gemakkelijker te vinden - op 
een onderscheidende en in het oog springende manier.


