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Perfekt passform

O-ringar medföljer

Förfylld med olja 
(endast kompressorer)

HC-CARGO Kompressorer
 
Funktioner & fördelar
 Brett produktsortiment med 500 nummer 
 Majoriteten är korrosionsskyddad
 Hög leveranskapacitet (>90%)
 Omfattande kvalitetskontroller hos leverantörer
 Uthålllighetstester & läckagekontroller  
 Hållbarhetstester som utförs i  

 vår egna kvalitetsavdeling i Esbjerg, Danmark
 Enkel att montera

HC-CARGO Kondensorer
 
Funktioner & fördelar
 Brett produktsortiment med 500 nummer
 Stort urval av korrosionsskyddade kondensorer
 Hög leveranskapacitet (>90%)
 Omfattande kvalitetskontroller hos leverantörer 
 Läckagekontroll & trycktest
 Testad och godkänd i vår egen testläggning i Esbjerg
 Enkel att montera

Våra kompressorer och kondensorer täcker 
fler än 200 miljoner fordon på den europeiska 
fordonsparken

Vet duVet du
att?att?

Prestanda och tillförlitlighet
Vi utökar kontinuerligt vår portfölj med högkvalitativa produkter. Vårt fokus 
är på de mest använda kompressorerna och kondensorerna - för att ge dig 
bästa möjliga täckning och säkerställa attraktiva priser.

Vår garanti
• Alla produkter är godkända i Esbjerg innan de 

släpps för försäljning
• Kompressorer och kondensorer fyllda med helium
   ⇒ uthållighetstest för läckor.
• Installationsguide medföljer varje produkt
• Alla produkter är synliga på TecDoc
• Två års garanti

På grund av 
våra höga kvalitetskrav 

var andelen reklamerade 
luftkonditionerings-

produkter 
endast 0,60% 
under 2022!
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För att hitta HC-CARGO:s fullständiga program – gå in på: 

       www.hc-cargo.se
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Förångare Torkfilter Kompressor - 
reservdelar

AC-oljor Verktyg O-ringar Fläktmotstånd

Kompressorer Kondensorer Expansions-
ventil

Kupéfläktar Tryckvakt

En bred portfolio av  
AC-produkter
Brett sortiment– fler än 1800 produktnummer 
 Vi erbjuder ett stort program med delar för luftkonditioneringssystemet  
     i samarbete med noggrant utvalda leverantörer 

 Perfekt passform och matchning
 Easy fit för utvalda kompressorer och kondensorer 
 (inkl. O-ringar + förfyllt med PAG olja)

 

  Eftermarknaden möter OE 
   Främst eftermarknad med kompletterande  
   OE  (5 star) program 

Marknadstäckning 
 Våra kompressorer och kondensorer täcker fler än 200 miljoner  
     av den europeiska fordonsflottan 
 Alla produkter finns på TecDoc utom reservdelar till kompressorer. 
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De 5 mest viktiga delarna
i AC-systemet:

Kompressor

Kondensor

Torkfilter

Expansionsventil

Förångare

A/C Main Components

Lågt gastryck
Högt gastryck
Högt vätsketryck 
Lågt vätsketryck


