Onze compressoren
en componenten voor airconditioning
– Your Cool Business

Your Expert in Parts

Your Expert in Parts

Prestaties en betrouwbaarheid
We breiden ons portfolio continu uit met hoogwaardige producten. Onze
focus ligt op de meest gebruikte compressoren en condensors - om u de best
mogelijke dekking te bieden tegen aantrekkelijke prijzen.

DID YOU
KNOW?

Onze compressoren en condensors dekken
meer dan 200 miljoen voertuigen in het
Europese wagenpark

HC-CARGO compressor portfolio

HC-CARGO condensor portfolio

Kenmerken & Voordelen

Kenmerken & Voordelen

 Breed product aanbod met meer dan 500 producten
 Hoge leverings prestaties (>90%)
 Uitgebreide kwaliteitscontrole bij leveranciers
 Duurtest en lek controles
 Duurtest uitgevoerd in onze

 Breed assortiment met 500 producten
 De meerderheid is beschermd tegen corrosie
 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

eigen kwaliteitsafdeling in Esbjerg, DK

faciliteiten in Esbjerg, DK

 Makkelijke montage / makkelijk passend

Perfecte pasvorm
en match

Inclusief O-ringen
Voorgevuld
met olie

Onze garantie
• Alle producten zijn goedgekeurd in Esbjerg voordat
ze te koop worden aangeboden
• Compressoren en condensors gevuld met helium
⇒ duurtest op lekken.
• Installatiehandleiding bij elk product inbegrepen
• Alle producten zijn zichtbaar op TecDoc
• Twee jaar garantie
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Zorgeloos zonder
retouren! Vanwege
onze hoge
kwaliteitsnormen was
ons claimpercentage
op A / C-producten
in 2021 slechts
1,40%!
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Een breed assortiment
A/C producten
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Uitgebreid assortiment – 2,200+ p/n
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 wij bieden een omvangrijk programma aan van onderdelen voor
het gesloten circuit van de A/C alles in samenweking met
zorgvuldig uitgezochte leveranciers

			

Perfecte pasvorm en montage

Easy fit benadering voor de geselecteerde
compressors en condensers
(incl. O-rings + voorgevuldmet PAG oil)
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Lage gas druk
Hoge gas druk
Hoge vloeistof druk
Lage vloeistof druk

Aftermarket meets OE
			

Hoofdzakelijk aftermarket aangevuld met
OE (5 star) reeks

De 5 belangrijkste onderdelen van
de A/C installatie
1 Compressor

2 Condensor

3 Filter droger

4 Expansie Ventiel

5 Verdamper


Markt dekking
 Onze compressors en condensors dekken meer dan 200 mio.
van het Europese wagenpark
 Alle producten zijn beschibaar in TecDoc met uitzondering
van onderdelen voor de compressors

A/C Hoofd Componenten

Aanjager

Condensers

Druk
schakelaar

Verdamper

Oliën

Droger

Gereedschap

Expansie
ventiel

O-rings

Vind alle nieuwe ontwikkelingen voor het A/C programma op
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