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1963 lade Holger Christiansen (1927–2000) 
grunden till HC-CARGOs framgångssaga. Sedan 
dess har företagets huvudkontor legat i Esbjerg 
i Danmark.

HC-CARGO har mött alla mark-
nadsförändringar och den 
tekniska utvecklingen med den 
progressiva och kundorienterade 
anda som fortfarande är driv-
kraften för våra medarbetare.  
I över 60 år har kunderna 
uppskattat såväl den höga 
kvaliteten på HC-CARGOs produkter 
som den utmärkta servicen och det starka 
partnerskapet.  

Nuförtiden är HC-CARGOs startmotorer, 
generatorer, A/C-kompressorer, fordons-
elektriska reservdelar och tillbehör ett 
väletablerat inslag i den oberoende efter-
marknaden för fordonsindustrin.

Människor 
och expertis

Vår vision är att skapa mervärde 
på alla nivåer.
Med vår progressiva, kundorien-
terade strategi bygger vi hållbara 
relationer och hjälper våra 
partner och kunder att driva 
framgångsrika företag. Våra 

affärsrelationer hjälper oss att behålla vår 
position som den ledande leverantören av 
fordonselektriska komponenter i Europa.
HC-CARGOs medarbetare är högpresterande 
och ansvarsfulla, får regelbunden utbildning 
och fokuserar sina talanger på att ge våra 
partner bästa möjliga service. Vi bidrar gärna 
med vår kunskap och breda erfarenhet för att 
ge dig stöd i din dagliga verksamhet.

Årtionden av marknadsnärvaro har gett oss 
erfarenhet av
• djupgående marknadskunskap
• hantering av innovativa produkter.

Dessutom har vi mycket goda kontakter med 
eftermarknadstillverkare, så du kan vara säker 
på att vi lever upp till branschens riktmärken 
och våra höga kvalitetskrav.

Allt detta ger oss den expertis som behövs för 
att hjälpa dig hitta de bästa lösningarna för 
ditt företag och dina kunder – nu och i 
framtiden.
Du är alltid välkommen till HC-CARGO.

Historia

Holger Christiansen A/S 
har varit en del av 
Boschkoncernen sedan 2008.  
HC-CARGO är vårt 
varumärke.

Vi bidrar gärna med 
vår kunskap och breda 
erfarenhet för att ge 
dig stöd i din dagliga 
verksamhet.

2023
HC firar 60 -år som 
DIN RESERVDELSEXPERT

1963 
Holger Christian-
sen på sitt kontor

1964
Den första katalo-
gen med reservde-
lar och verkstad-
sutrustning

1970
Lagerper-
sonal

1976
Fabriksrenovering av 
startmotorer 
och generatorer 
påbörjas i Esbjerg

1974
Försäljningsavdelnin-
gen, Esbjerg

1963 
Holger 
Christiansen 
A/S 
grundas i 
Esbjerg

1972
Första HC-
logotypen

1973
Det nya lagret i 
Esbjerg

1974
Paketering, Esbjerg

1965
De första leveransfor-
donen

1963
Bakgården 
där HC 
startade

1968
HC flyt-
tar för 
tredje 
gången 
på fem 
år

1978
HC:s företagsflotta

1978
Sortering av 
kärnor på lagret
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Kvalitet är vår högsta prioritet
HC-CARGO-logotypen på förpackningen står för 
hög kvalitet, även om produkterna utvecklats av 
våra handelspartner.

Våra processer följer strikta regelverk som 
säkerställer konsekvent hög kvalitet. 
HC-CARGOs beställnings-och ledningsprocesser 
är certifierade enligt ISO 9001. 

Vår avdelning för kvalitetssäkring utför 
noggranna tester för att säkerställa hög 
kvalitet. Våra ingenjörer testar komponenterna 
med avseende på interaktion, perfekt passform 
och enkel installation innan produkterna 
godkänns och släpps till försäljning. Detta 
säkerställer att vi håller vårt löfte om kvalitet.

Redan från den allra första leveransen tas 
stickprov för testning. När alla dessa tester 
har genomförts med lyckat resultat, får 
produkterna slutligt godkännande och släpps för 
försäljning.

Det betyder att våra kunder alltid kan lita på 
vår kvalitet.
 
Vår kvalitetsstandard omfattar även service, 
teknisk kompetens och rådgivning. Våra 
engagerade medarbetare använder gärna sina 
kunskaper och sin breda erfarenhet för att 
hjälpa dig i din dagliga verksamhet.

 

  
Vårt löfte om kvalitet i korthet:

• Vårt tekniska team säkerställer hög  
produktkvalitet genom tillförlitliga och  
hållbara processer.

• Från den allra första leveransen tas prover för 
testning på vår tekniska avdelning. 

• När den första testrapporten har godkänts 
placeras produkterna på butikshyllorna. 

• Nya leveranser av godkända produkter  
kontrolleras mot våra produktspecifikationer. 

• Nya prover testas mot fördefinierade  
specifikationer. 

• Vårt lager av produktprover fastställer rätt 
mått och specifikationer för OE-delar. 

• Enheternas anslutningspunkter och mått  
kontrolleras. 

• Vi använder: 
optiska tester
tester av reservdelars passform och  

funktion (både elektrisk funktion  
och mått)
funktionstester
prestanda- och uthållighetstester  

(inkl. breakdown- och temperaturtester)
kunskap och gedigen erfarenhet. 

• Vi testar mer än 4 500 delar och enheter 
varje år. 

• Vi är certifierade enligt ISO 9001 och  
arbetar enligt fordonsindustrins standarder.

Leverantörskontroll

Det betyder att våra 
kunder alltid kan lita 
på vår kvalitet!

Godkända leverantörer är en viktig grund 
för det som vi verkligen bryr oss om: våra 
produkter. Vi ställer extra höga krav på till-
förlitligheten hos de material och komponen-
ter som används i våra produkter, eftersom 
tillförlitligheten bidrar till den övergripande 
kvalitetssäkringen inom HC-CARGO. 

Därför är det inte lätt att bli leverantör till 
HC-CARGO. Leverantörerna måste uppfylla 
en lång lista med förhandsvillkor. De måste 
ha kvalificerade processer, och måste inte 
minst övertyga våra erfarna kvalitetschefer 
och ingenjörer som regelbundet besöker och 
testar leverantörerna utförligt. Detta är en 
kontinuerlig process som pågår under hela 
samarbetsavtalet.

Dessutom måste våra leverantörer ha certi-
fierade ledningsprocesser. Därför är samtliga 
ISO 9001- eller TS 16949-certifierade.

1980
HC-programmet 
på Automechanika

1985
Den första utländska 
filialen öppnas i 
Nottingham, 
Storbritannien

1995
Annons för 
HC-CARGO

1998
En filial 
öppnas i
Orléans, Frankrike

1995
HC utvidgar 
sina lokaler i 
Esbjerg

1994 HC blir ISO 
9001-certifierade

1994
En filial öppnas i 
Örebro

1980
Mikrofilmssys-
temet införs

1985
Annons för 
fabriksreno-
vering

1993
En filial öppnas i 
Etten-Leur,  
Nederländerna

1991
Produktionsanläg-
gningen i Roth-
enfels, Tyskland 
öppnas

1990
En filial 
öppnas i
Siegen, Tyskland

1997
Annons

1989
HC:s monter

1988
Öppet lager i 
Esbjerg
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1963-2018

Startmotorer och generatorer:
Hos HC-CARGO hittar du ett av
marknadens bredaste urval av
startmotorer och generatorer. Vi lagerför
startmotorer och generatorer till nästan
alla europeiska, japanska, koreanska
och amerikanska märken, vilket gör oss
till en självklar samarbetspartner och
leverantör.

Reservdelar till startmotorer och
generatorer:
HC-CARGO erbjuder marknadens bredaste
sortiment av reservdelar till startmotorer,
generatorer, likströmsmotorer och
dynastarters. Hos oss på HC-CARGO hittar
du nästan alltid det du letar efter - 
HCCARGO är din reservdelsexpert.

A/C-kompressorer och komponenter:
HC-CARGO levererar A/C-kompressorer
och -komponenter till många olika
användningsområden. Vårt sortiment
av A/C-komponenter har ett
konkurrenskraftigt pris och hög kvalitet.
Vårt sortiment utökas ständigt för att
vi ska kunna erbjuda din verkstad bästa
möjliga program.

Belysning:
HC-CARGO erbjuder ett brett sortiment
av belysnings- och ljusprodukter,
inklusive universalbelysning,
roterande varningsljus, glödlampor,
arbetsbelysning, reflektorer och många
andra produkter. Hos oss hittar du oftast
det du behöver, både till verkstaden och
till dina kunder.

El-komponenter:
HC-CARGO erbjuder ett stort sortiment
av el-komponenter. I vårt sortiment
hittar du tändspolar/-moduler,
huvudströmbrytare för batterier/
kontakter, torkarblad, backkameror/-
larm, glödstift och sensorer m.m. Hos oss
hittar du de flesta el-komponenterna.

Verkstadsmateriel:
HC-CARGO erbjuder ett stort sortiment
av verktyg och installationsmaterial. Här
hittar du kablage/ledare, multimetrar,
kopplingsplintar, säkringar och mycket
mer som kan behövas i en bilverkstad.

Produkt  
oversigt

Fordonselektriska delar 
är vårt område
HC-CARGO är den ledande återförsäljaren av 
komponenter till eftermarknaden för fordons-
elektriska delar i Europa.

Detta beror för det första på vårt omfattande 
utbud när det gäller funktion: Vi har alla delar 
du behöver för att reparera fordon. Från 
reservdelar till startmotorer och generatorer 
till enheterna i sig; A/C-kompressorer, 
belysningsprodukter och många andra fordons-
elektriska reservdelar.

För det andra beror det på de många använd-
ningsområdena: Oavsett om det handlar om 
personbilar, kommersiella fordon, jordbruks-
maskiner eller det marina området hittar du 
rätt produkt hos HC-CARGO. En traditionell 
verkstad hittar lika mycket som den stora 
fabrikstillverkaren.

2011
HC-CARGO lanserar 
en ny hemsida med 
eCat och eCom

2003
En filial öppnas i
Atlanta, USA

2001
En filial 
öppnas i
Bologna, Italien

2005
En filial
öppnas i Poznań,Polen

2001
Ett 
automatiskt 
lagersystem 
installeras 
på lagret 
i Esbjerg 2008

Bosch tar över 
Holger Christiansen A/S

2005
HC bli 
certifierade 
enligt ISO TS 16949

Din närmaste HC-CARGO-
återförsäljare och vårt 
kompletta sortiment 
hittar du på:
www.hc-cargo.se

2012
HC-CARGO på 
Automechanika

2014
HC-CARGO på 
Automechanika

2013
HC firar sitt 
50-årsjubileum 

2015
Version 3 av HC-CARGOs 
webbshop lanseras

2016
En filial öppnas i
Madrid, Spanien

2016
Annons

2018
HC firar 55 -år som 
DIN EXPERT
PÅ RESERVDELAR



Du kan alltid få 
expertråd, endera 
via webben 
eller via telefon

De flesta av de produkter du
behöver finns i din närhet – ett
klick bort bara!

Du är alltid välkommen till www.hc-cargo.se som 
innehåller fler än 30 000 artiklar och det mesta 
av den tekniska information du
behöver, allt enkelt åtkomligt via din dator.

Användarvänlig sökfunktion som gör det lätt att 
hitta det du söker. Vi erbjuder många olika vägar 
till den produkt du söker - sök via HC-CARGO

nummer, originalnummer,
användningsområde, via produkt-
grupper och specifikationer, 
registreringsnummer eller 
KBA-nummer. Valet är ditt!

Varför inte testa nu med en gång? Gå in på 
www.hc-cargo.se och få information om
våra produkter och tjänster, bläddra i den 
elektroniska komponentkatalogen och testa
de olika funktionerna i vår webbshop.

Det kan löna sig att då och då gå in på vår 
webbsida – vi utökar och uppdaterar ständigt
vår information och våra webbtjänster.

Du är alltid välkommen.

HC-CARGO i närbild
Alltid Online            

www.hc-cargo.se
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