HC-CARGO starters,
alternatoren & componenten
- wanneer kwaliteit belangrijk is!

Your Expert in Parts
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HC-CARGO
Startmotoren en alternatoren
We streven voortdurend naar
uitbreiding van het assortiment
om het meest uitgebreide pakket
te kunnen aanbieden, of het nu
gaat om een eenvoudige vervanging
van een complete unit of onderdelen
voor reparatiedoeleinden.
In onze webcatalogus op www.hc-cargo.nl treft u
altijd het nieuwste en complete programma aan.

Ons programma is gericht op auto's, vrachtwagens, industriële machines, landbouw, scheepvaart en diverse outdoor power apparatuur
voor velerlei doeleinden!

• Hoge marktdekking EU >90%
• Meer dan 1.500 artikelnummers voor
startmotoren
• Meer dan 1.500 artikelnummers voor
alternatoren

HC-CARGO units (startmotoren en alternatoren)
worden geleverd in een merkverpakking!
Dit geeft een sterke identiteit aan het merk
HC-CARGO en maakt het gemakkelijker voor u
om ze in de schappen te vinden.

• Onze startmotoren & alternatoren zijn ook
beschikbaar op TecDoc

De catalogus
bevat ook een volledige
lijst met kruisverwijzingen.
Meer dan 175.000
referenties om tussen
te zoeken!

		

Aantrekkelijke
verpakking

• Het programma omvat ook eenheden van
originele componentfabrikanten, de
zogeheten OE- of OEM-leveranciers zoals
Bosch, Valeo, Mitsubishi etc.

Automotive

Zeer hoge dekking van de Europese voertuigpopulatie

			

Trucks, trailers & bussen



			 Zeer hoge dekking van de Europese
			 voertuigpopulatie

		

Landbouw en industrie

			
			

Hoge dekking van de Europese
voertuigpopulatie

			 Scheepvaart
			
			

Geselecteerde onderdelen
voor schepen

			Motorfiets
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Geselecteerde onderdelen
voor motorfietsen

Garantiebeleid
We zijn trots op de uitstekende kwaliteit,
maar u kunt nu nog geruster zijn met de
wetenschap dat alle gekochte HC-CARGO
merkproducten nu gedekt zijn door een
fantastische 2-jarige garantie.
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HC-CARGO componentenprogramma
Het HC-CARGO programma biedt

Meer dan 14 000 artikelnummers
meer dan 1.000 OE-onderdelen komende van
originele componentfabrikanten - de
zogeheten OE- of OEM-leveranciers zoals
Bosch, Valeo, Nikko, Sawafuji enz.

hoge dekking van de EU-markt
= alle relevante onderdelen voor startmotoren en alternatoren, inclusief
TRUCK- en LANDBOUW-toepassingen

Kap solenoïde

Aantrekspoel
Pull-in winding
Vasthoudspoel
Hold-in winding

HC-CARGO componenten worden
gebruikt bij de productie door
toonaangevende reconditioneringsmerken
ook beschikbaar op TecDoc

Uitgebreid aanbod van
alternatorcomponenten zoals
regelaars, gelijkrichters, rotors, stators, FW-poelies,
OAD-poelies, lagers en andere onderdelen die worden
gebruikt bij reconditionering van alternatoren

Kap

Rotor

Beweegbaar contact
Moving Contact

Stator

Contact

Stator

Contact Plate

Solenoïde
Solenoid

Contact
Bolt
Contactbout

Hendel
Lever

Rotor

Ventilator
Fan

Eindplaat
End
shield

Naaldlager

D.E. kogellager

Borstelhouder
Brush
holder

DE Ball Bearing

Vrijloopkoppeling
Overrunning Clutch

Aandrijving &
onderdelen

S.R.E.
S.R.E.beugel
Bracket

Brush
Borstel

Sleepring
Slip
Ring

Steun
CEC.E.
Bracket

Borstelhouder

Pulley

Poelie

Pinion
Drijfwiel

Borstelhouder
Brush Holder
Commutator
Commutator

Stopkraag

Stop Ring

Borstelverstelling &
onderdelen

Koppeling

Rectifier, positive
Gelijkrichter

D.E.-beugel

Brush
Borstel

DE Bracket

Armature
Rotor

Rectifier, negative

Gelijkrichter

Permanent
magnets
Permanente

Aandrijfas
Drive shaft
Drive
Aandrijving

Veldspoel

Pole Housing

Planet Gear

Poolbehuizing

magneet

SRE Ball Bearing

S.R.E. kogellager

Planetaire
overbrenging

Overbrengingscomponenten

Vacuümpomp &
onderdelen

Diode trio
Diodes

Lagerbussen

Regelaar

Reparatieset

Uitgebreid assortiment startmotor
componenten zoals

Afdichtingen &
pakkingen

elektromagneten, aandrijvingen, rotoren,
lagers & andere onderdelen die worden gebruikt voor het reconditioneren van starters
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Zo zoekt u naar onderdelen die horen bij een specifieke eenheid!
1 Ga naar www.hc-cargo.com

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 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

U moet inloggen (als u geen login hebt, moet u
zich aanmelden als klant)

2 Typ het OE-nummer in in het veld "zoeken" 2

3 Druk op de knop BOM (Bill Of Material)

4 De materiaallijst verschijnt.
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In dit voorbeeld bestaat de lijst uit 52
componenten; hier tonen we slechts 5 van
de componenten.

Voorbeeld van één toepassing en de vele componenten die wij aanbieden!

Controle van leve ranciers
Het is niet eenvoudig om leverancier van
HC-CARGO te worden. Leveranciers moeten
voldoen aan een lange lijst met eisen.
Ze moeten gekwalificeerde processen hebben
en onze ervaren kwaliteitsmanagers en
ingenieurs, die de leveranciers veelvuldig
bezoeken om ze grondig te testen, voor
zich winnen.
Dit is een continu proces dat de gehele
samenwerkingsperiode blijft voortgaan.
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OEM nr.
0001417065
HC-CARGO 112116 Startmotor
Toepassingsvoorbeeld:
Volvo FH 12 380
vanaf 01-03-1998

BOM list
Product no.
131311
231646
bsx1484
bsx172-1734
131499
140011
140111
133488
137000
130317
231369
131454
139339
135860
131312
190589
191290
139340
190780
190492
131841
190555
190545
140197
140198
136169

Product name
Armature
Bolt
Brush Set
Brush Set
Brush Spring
Bushing
Bushing
C.E. Bracket
C.E. Bracket
Clutch
Clutch Housing
Clutch Housing
Cup Washer
Drive
Field Coil
Flat Washer
Flat Washer
Gasket
Hex Nut
Hex Screw
Key
Machine Screw
Machine Screw
Needle Bearing
Needle Bearing
Nut

131448
131449
131444
134607
137001
132843
135876
333162
130283
130305
131450
190579
190580
333633
133603
139360
137029
230019
139071
231055
231056
231021
231019
231020
131453
131445

Oil Seal
Oil Seal
O-ring
Repair Kit
Repair Kit
Rod
Screw
Solenoid
Solenoid
Solenoid
Spring
Spring Lock Washer
Spring Lock Washer
Stop Collar
Terminal Bolt
Terminal Bolt
Terminal Bolt
Terminal Kit
Terminal Kit
Terminal Lead
Terminal Lead
Threaded Pin
Through Bolt
Through Bolt
Washer
Washer
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Steeds groener en schoner
Ons toegewijd en competent ontwikkelteam
zorgt voor zeer betrouwbare en bijzonder duurzame processen. Wij hebben de ISO 9001:2015
certificering ontvangen. Daarnaast zijn we ISO 14001:2015
gecertificeerd, wat een
bevestiging is van ons milieubeleid.
Bovendien zijn we continu bezig met het
optimaliseren van het energieverbruik in onze
gebouwen. De gerichte inspanningen van onze
afdeling Facility Management houden ons op
het juiste spoor en we streven altijd naar de
best mogelijke oplossingen.

Waarom repareren?

of versleten onderdelen te vervangen door
onderdelen van HC-CARGO heeft de klant nog
steeds een eenheid van de beste kwaliteit.
Met name wanneer het om een ongebruikelijke
OE-eenheid gaat, zal het voordeliger zijn om te
repareren.
Wanneer je het milieuaspect in acht neemt
zijn reparaties ook beter. Je bespaart op
grondstoffen als de levensduur van de eenheid
wordt verlengd. Andere productiekosten (zoals
energie, logistiek enz.) zijn lager en zo ook
de impact op het milieu. Door onze gerichte
revisie-werkzaamheden hebben onze fabrieken
het ISO/TS 16949 certificaat gekregen.

Het is vaak simpelweg een goedkopere en een
snellere oplossing voor de klant. Door kapotte

www.hc-cargo.nl

