
Onze compressoren 
       en componenten voor   
         airconditioning 
      – Your Cool Business



Your Expert in Parts
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R1234yf system

R134a  system

Steeds meer voertuigen zullen in de toekomst
een airconditioning hebben, want bestuurders
wensen dit comfort. Niet alleen in de zomer,
maar ook in koudere periodes, om vochtigheid
e.d. te bestrijden.

Ons uitgebreide assortiment dekt vrijwel alle 
vooraanstaande voertuigen en modellen die op 
de Europese markt verkrijgbaar zijn.

Productassortiment:
• Compressoren
• Condensors
• Drogers
• Verdampers
• Cabine ventilators, ventilator 

weerstandselementen en drukschakelaars
• Airco-tester
• Universele onderdelen (olie, 

lekkagedetectieverf, O-ringen enz.) 

We breiden ons programma bovendien 
voortdurend uit met aantrekkelijke producten 
om te voldoen aan de trends op en eisen van de 
markt.

HC-CARGO compressoren en componenten 
voor airconditioning

Lagedrukgas
Hogedrukgas
Hogedrukvloeistof
Lagedrukvloeistof

 

 Onderdelen airconditioning:

 Compressor

 Condensor

 Filterdroger

 Expansieventiel

 Verdamper

Inline Heat  
Exchanger

Nieuwe oliën.
Ontwikkeld voor het nieuwe  
HFO1234yf systeem.
PAG H oliën zijn volledig 
compatibel
in R-134a systemen en kunnen 
daarom gebruikt worden en 
gemixt met huidige oliën.
U hoeft het systeem niet te 
spoelen.

Prestaties en betrouwbaarheid 
We waarderen onze portfolio 
voortdurend op met hoge 
kwaliteitsproducten.  
 
Wij richten ons op de meest gebruikte 
compressoren en condensors – om u te 
verzekeren van de beste toepassingen 
voor aantrekkelijke prijzen. 

Perfecte pasvorm en match

Inclusief O-ringen

Voorgevuld met olie

Goedgekeurd voor  
    OE montage

HC-CARGO  
compressor portfolio
 
Kenmerken & Voordelen
 Breed product aanbod met meer dan 500 producten

 Hoge leverprestaties (>90%)

 Uitgebreide kwaliteitscontrole  
     bij leveranciers

 Uithoudingstesten & lek controles  

 Duurzaamheidstesten uitgevoerd in onze  
eigen kwaliteitsafdeling in Esbjerg, DK

 Makkelijke montage /  
makkelijk passend

HC-CARGO  
condensor portfolio
 
Kenmerken & Voordelen
 Breed assortiment met 500 producten

 Brede selectie van tegen corrosie  
    beschermde condensors

 Hoge leverprestaties (>90%)

 Verbeterde kwaliteitscontrole bij leveranciers 

 Lek controle en druk test

 Getest en goedgekeurd in onze eigen test  
faciliteiten in Esbjerg, DK

 Makkelijke montage / makkelijk passend

30 van onze compressoren 
en condensors dekken 
meer dan 30 miljoen 
voertuigen in het  
Europese wagenpark

AC Systemen - belangrijkste 
verschillen:  
een toegevoegd component, een inline 
warmtewisselaar (IHX), opnieuw ontworpen 
verdamper (conform SAE J2842 normen) en 
nieuwe service poorten en doppen die het 
onmogelijk maken om serviceapparatuur aan 
te sluiten, dat was ontworpen voor systemen 
die andere koelmiddelen gebruiken.

Houd er rekening mee dat sinds 1 januari 
2017 R134a niet meer is toegestaan in nieuwe 
voertuigen in de Europese Unie.



U vindt de dichtstbijzijnde dealer en ons  
volledige programma op 

www.hc-cargo.nl

Your Expert in Parts

Alles wat je nodig heb in A/C uitrusting- 
maar een paar klikken verwijderd
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Uw voordelen van het 
airconditioningprogramma van HC-CARGO
• Voldoet aan de specificaties van  

de onafhankelijke automotive  
aftermarket

• 100% maatnauwkeurigheid  
= klaar voor montage

• Uitgebreide garantie
• Beschikbaarheid en flexibel logistiek netwerk
• Onze experts staan klaar om u te helpen 

met aanbevelingen en om uw vragen te 
beantwoorden

• Stevige verpakkingen
• En vooral: tevreden klanten. Schone en frisse 

lucht in de auto vergroot het comfort en de 
alertheid van de bestuurder (en de passagiers) 
en draagt zo bij aan veiligere reis

Geteste kwaliteit tegen aantrekkelijke prijzen
De compressoren en componenten voor 
airconditioning van HC-CARGO zijn van hoge 
kwaliteit en nauwkeurig geproduceerd om te 
zorgen dat het airconditioningsysteem van 
het voertuig goed functioneert. Regelmatige 
producttesten en leveranciersaudits garanderen 
de kwaliteit en duurzaamheid van de air-
coproducten van HC-CARGO. Het HC-CARGO 
programma voor airconditioning biedt een 
aantrekkelijke verhouding tussen  
prijs en prestatie.


