Kwalitatieve Producten

Your Expert in Parts

Your Expert in Parts

Kwaliteitsproducten van HC-CARGO
Op zoek naar producten voor een personenauto,
uitgebreid programma aan auto-elektrische artikelen
bedrijfsvoertuig, landbouwmachine of marine toepassingen? en een breed portfolio aan auto accessoires. In 2008 werd
HC-CARGO is uw leverancier én specialist met een
HC-CARGO overgenomen door de Bosch Company en
sindsdien zijn wij een merk van de Bosch Group.

Your Expert in Parts

Elektrische onderdelen en motormanagement
• Elektrische pompen, claxons, aanjagers,
ontstekingsschakelaars, ruitenwissermotoren
- armen en bladen
• Meters, batterij-isolatoren en converters
• Lambdasensoren, ontstekingsspoelen, krukassensoren,
camerasensoren, EGR-kleppen, ABS-sensoren, luchtmassameter, kaartsensoren, klopsensoren
• Veiligheidsuitrusting zoals parkeerassistent,
achteruitrij alarmen en achterrijcamera’ s
• Gloeibougies en stoprelais

Werkplaatsbenodigdheden
• Bedrading, zekeringen, relais, stekkers, stopcontacten,
multifunctionele testers en ventilatoren
• Een breed gamma aan schakelaars en contacten voor bijna
elk doel

Verlichting
Starters, Alternatoren,
DC-motoren en dynastarters
• Uitgebreid programma,
• voor personenwagens, bedrijfsvoertuigen, industriële -,
landbouw -en marine toepassingen alsook diverse
elektrische uitrustingen voor buitenhuis
• Gedetailleerde applicatielijst en omnummeringslijsten
• Alle units worden zonder statiegeld verkocht

• Multifunctionele achterlichten
• zwaailichten
• Lampen
• Werklampen
• Reflectoren
• Veel meer verlichting
gerelateerde producten

Uitgebreid assortiment starter
en alternator onderdelen

A / C-compressoren
• Gedetailleerde applicatielijsten en
kruisverwijzingen
• Dekking van de meest populaire
• Europese voertuigen

A / C Compressorcomponenten

Hoge marktdekking met alle relevante onderdelen voor
een totale reparatieoplossing

• Groot assortiment compressoronderdelen
• Universele onderdelen zoals o-ringen, asafdichtingen,
oliën, pakkingen etc.
• Diagnostische hulpmiddelen

• Uitgebreid assortiment hoofdcomponenten zoals
regelaars, gelijkrichters, statoren, rotoren,
beugels, poelies (voor alternatoren). Ankers,
veldspoelen, tandwielen, startrelais ,
planeetwielen (voor starters)
• Diverse kleine onderdelen zoals lagers, borstels en
sleepringen (voor alternatoren) en borstelsets, borstelhouder, bussen, contacten (voor starters) of complete oplossingen in de vorm van reparatiesets
• Op kwaliteit geteste aftermarket-producten voor
een perfecte pasvorm en eenvoudige installatie
• HC-CARGO componenten worden gebruikt bij de
productie van toonaangevende reman-merken

A / C-componenten

1963-2018

• Breed scala aan filter /
drogers, condensors,
expansieventielen, cabineblazers, ventilatorweerstanden en drukschakelaars.
• Continue programmauitbreiding

In 2018 vierde HC-CARGO
zijn 55 jarige bestaan als

YOUR EXPERT IN PARTS

“

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 kwaliteitstandaarden.
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 tests
 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.
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Klik op
‘contact’
Vind uw
dichtstbijzijnde
HC-CARGO dealer
Bestel via
uw HC-CARGO
dealer

Inloggen met e-mail
en wachtwoord
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We zijn ISO 9001 gecertificeerd
en werken naar
automotive standaarden

