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Mensen en deskundigen 
            

Scan de QR-code in 
om kennis te 
maken met onze 
medewerkers

Bij ons werken vakbekwame 
mensen die u graag van dienst 
zijn.

Bij HC-CARGO vindt u het 
antwoord op al uw vragen. 
U vindt er gegarandeerd 
goede service, technische 
deskundigheid en gericht advies.

We hebben bovendien 
vakbekwame, toegewijde 
medewerkers die alles in het 
werk stellen om voor u het juiste 
onderdeel met de passende prijs 
te vinden.

Wij van HC-CARGO zijn trots 
op onze reputatie dat we 
betrouwbaar zijn. U kunt er 
zeker van zijn dat u bij ons 
ervaren team in goede handen 
bent. Productkwaliteit en service 
staan bij ons absoluut voorop. 

Wij vinden het belangrijk 
dat u uw klanten snel en 
betrouwbaar van dienst kunt 
zijn. Daarom bieden we flexibele 
en individueel af te stemmen 
transportmogelijkheden zodat 
u uw levering altijd op tijd kunt 
ontvangen. 

U bent altijd van harte welkom 
bij HC-CARGO.

Uiterst betrouwbare producten
•	 ISO 9001:2000 gecertificeerd
•	Regelmatige 

leveranciersaudits
•	Alle producten worden getest



Wij zijn experts in elektrische 
producten voor auto’s. 

Of u nu producten nodig hebt voor 
personenauto’s, bedrijfswagens, 
landbouwmachines of voor boten, 
vraag eerst na bij HC-CARGO.

Met HC-CARGO als leverancier 
hebt u meer dan 30.000 artikelen 
ter beschikking. Al onze producten 
hebben concurrerende prijzen 
en een kwaliteit waarop u kunt 
vertrouwen.

Starters en wisselstroomdynamo’s:
Met HC-CARGO hebt u de breedste 
collectie roterende elektrische 
apparatuur op de markt ter beschikking 
in uw eigen werkplaats. We leveren 
starters en wisselstroomdynamo’s voor 
vrijwel iedere Europese markt, zodat u 
op ons als leverancier kunt vertrouwen.

Reserveonderdelen voor starters en 
wisselstroomdynamo’s:
HC-CARGO heeft het grootste aanbod 
aan reserveonderdelen voor starters, 
wisselstroomdynamo’s, DC-motoren en 
dynastarters op de markt. U vindt altijd 
wat u zoekt bij HC-CARGO: wij zijn uw 
expert voor reserveonderdelen.

HC-CARGO van dichtbij

Kwaliteitsproducten 
voor ieder doeleinde

A/C-compressors en componenten:
HC-CARGO levert A/C-compressors en 
componenten voor een groot aantal 
verschillende toepassingen. Onze serie 
A/C-producten zijn scherp geprijsd en 
hebben een uitstekende kwaliteit. Wij 
zorgen regelmatig voor verdere uitbreiding 
om u de beste componenten voor alle 
taken in uw werkplaats te bieden.

Verlichting:
HC-CARGO heeft een zeer ruim aanbod 
aan lampen en verlichtingsproducten, 
waaronder multi-function verlichting, 
zwaailichten, gloeilampen, werklampen, 
reflectoren en veel andere aanverwante 
artikelen. U vindt altijd wat u nodig hebt 
voor uw werkplaats en uw klanten. 

Elektrische componenten:
HC-CARGO biedt een enorm aantal 
electrische componenten aan. 
Tot de collectie behoren bobines/
ontstekingsmodules, accu’s, accucontact-
punten, ruitenwisserbladen, achteruitrij-
camera’s, bougies & sensoren... om 
een paar voorbeelden te noemen. Alle 
electrische componenten die te bedenken 
zijn, kunnen wij leveren.

Uitrusting voor werkplaatsen:
HC-CARGO biedt een groot assortiment 
gereedschap en installatiemateriaal. Met 
inbegrip van kabels/snoeren, multimeters, 
aansluitklemmen, zekeringen en nog veel 
meer voor de afdeling autoreparatie.

HC-CARGO is als leverancier 
van elektrische componenten 
voor auto’s de marktleider in 
Europa

Scan de QR-code in 
voor de film over 
onze producten



Your Expert in Parts

Deskundig advies, online  
én telefonisch

De producten die u nodig hebt, 
zijn maar een paar klikken 
verwijderd.

U kunt altijd terecht op 
www.hc-cargo.com. Met toegang 
tot meer dan 30.000 producten, 
compleet met technische 
gegevens, is de informatie die u 
zoekt altijd binnen handbereik.

Dankzij de makkelijk te 
gebruiken functies kunt u altijd 
vinden wat u zoekt. Er zijn 
diverse mogelijkheden om uw 
gewenste product te vinden. U 
kunt zelf kiezen op welk thema 
u zoekt: HC-CARGO-nummer,  
OE-referentie, lijst met 
toepassingen, productgroep en 
specificaties.

Dus, waarom zou u het niet 
meteen proberen? Neem eens 
een kijkje op www.hc-cargo.com, 
ontdek alles over ons producten 
en diensten, blader door onze 
catalogus met electronische 
onderdelen en probeer gewoon 
de functies in onze shop uit.

Het is de moeite waard om onze 
website regelmatig te bezoeken, 
want onze informatie en diensten 
worden regelmatig uitgebreid en 
bijgewerkt.

Hier bent u altijd van harte 
welkom.

HC-CARGO van dichtbij

Altijd online

Scan de QR-code in 
om de film over 
ons online aanbod 
te bekijken



Wij weten hoe belangrijk het is 
om bij u in de buurt te zijn.

HC-CARGO is over de hele 
wereld present. We beschikken 
over verkoopcentrales in 
Denemarken, het VK, Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Nederland, 
Zweden, Polen en de VS. Het 
is dus waarschijnlijk dat u 
terechtkomt bij een medewerker 
die uw taal beheerst, die uw 
klanten begrijpt en vooral ook de 
specifieke marktbehoeften kent.

Ons hoofdkantoor, met alle 
belangrijke afdelingen, 
bevindt zich in Denemarken. 
Hiervandaan bedienen we meer 
dan 16.000 klanten over de 
hele wereld. Elke dag opnieuw 
versturen we goederen naar 
werkplaatsen in meer dan 85 
landen.

Of het nu gaat om reserveonder-
delen, accessoires of A/C-
componenten: bij ons bent u 
altijd aan het juiste adres.

Wij zijn uw expert voor 
onderdelen.

HC-CARGO van dichtbij

Wij zijn precies daar,
waar u ons nodig hebt

Scan de QR-code in 
om HC-CARGO over de 
hele wereld te vinden

Voor een HC-CARGO-dealer bij u in de buurt en
een compleet programmaoverzicht gaat u naar

www.hc-cargo.com
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