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Kvalitetsprodukter



Your Expert in Parts Your Expert in Parts

• Elektriska pumpar, signalhorn, kupéfläktar,  
tändningslås, torkarmotorer/-armar och blad

• Mätare, batteriisolatorer & spänningsomvandlare
• Universal lambdasensorer
• Säkerhetsutrustning; Parkeringshjälp, backalarm 

och backkamerasystem
• Glödstift och stoppsolenoider

Elektriska delar

Verkstadsmaterial
• Kabel, säkringar, reläer, pluggar, kontakter, 

testutrustning, verktyg och avdragare
• Ett brett utbud av strömbrytare och kontakter 

för nästan alla ändamål och tillfällen

• Brett program av kompressordelar
• Universaldelar som o-ringar, packboxar, oljor, packningar osv.
• Diagnosverktyg

AC-tillbehör & reservdelar

• Extraljus/-ramper
• Roterande varningsljus
• Glödlampor
• Arbetslampor
• Reflektorer
• Samt övrigt belysningsrelaterat

Belysning

• Detaljerade applikations- och översättningslistor
• Kompressorer till de flesta och mest vanligt  

förekommande fordonen i Europa

AC-kompressorer

• Brett program av torkfilter, 
kondensorer och expansions-
ventiler

• Ständig utveckling av  
programmet

AC-komponenter 

Generatorer, startmotorer, 
DC-motorer & dynastarters
• Omfattande program
• För personbilar, lastbilar, industrimotorer, 

lantbruk, marin, gräsklippare,  
trädgårdstraktorer och 4-hjulingar m.m.

• Detaljerade applikations- och              
översättningslistor                 

Kvalitetsprodukter för varje tillfälle
Oavsett om du behöver fordonselektriska produkter för 
personbilar, nyttofordon, jordbruksmaskiner eller båtar
Ring HC-CARGO först!

Med HC-CARGO som leverantör har du tillgång till ett 
av de mest breda produkt- och tillbehörssortimenten 
för den bilelektriska kunden. Våra produkter är 
prismässigt konkurrenskraftiga och pålitliga samt håller 
en hög kvalitetsnivå. Nedan hittar du alla de olika 
produktgrupperna som vi tillhandahåller.

Brett utbud av startmotor-, generator- 
och dynastarter-komponenter  
Hög marknadstäckning av alla viktiga delar för  
en total reparationslösning 

• Omfattande utbud av komponenter som regulatorer, 
diodbryggor, statorer, rotorer, fästen, remskivor 
(för genernatorer) och ankare, fält, drev, solenoider, 
planetväxlar/-drev för (startmotorer)

• Olika små delar som lager, kol och släpringar (för 
generatorer) och kolsatser, kolhållare, bussningar, 
kontakter (för startmotorer) eller kompletta  
reparationssatser

• Kvalitetstestade eftermarknadsprodukter för att  
säkerställa perfekt passform och enkel installation

• HC-CARGO:s komponenter används i produktion av 
ledande och idel välkända varumärken (reman)
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www.hc-cargo.se

Gå in 
på...

www.
hc-cargo.se

Logga in email  
och lösenord

Klicka på 
"Ny kund"

Webbshop

Bekräfta 
godkänn email

Fyll i  
"Spara & skicka"

              Kvalitet är nyckeln
 
HC-CARGO-logotypen står för hög kvalitetsstandard.
Vårt kunniga tekniska team säkerhetsställer produktens
kvalitet genom tillförlitliga och hållbara processer genom:
        
	  Optiska tester
	  Monterings- och funktionstester av reservdelar  
    (både elektrisk funktion och dimension)
	  Funktionstester
	  Prestanda- och tillförlitlighetstester  
  
	  Kunskap och lång erfarenhet

Årligen testar vi fler än 4500 delar och enheter.  
När testresultaten blivit tillräckligt bra, blir produkterna  
godkända och tillgängliga för försäljning.

Vi är ISO 9001 certifierade  
och arbetar enligt 
fordonsbranschens normer
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