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Styrningen av motor och fordonets övriga funktioner 
har blivit mer och mer komplext. Sensorer är numera 
grundläggande beståndsdelar i moderna fordon.

Anledningen till att det ökat är elektrifiering, ökade 
säkerhetskrav och skärpta avgasutsläppsregler. 

Därför har HC-CARGO utvecklat ett attraktivt, tillförlitligt
och konkurrenskraftigt sortiment av de sensorer som 

oftast byts ut. Här kan du se vilka typer av sensorer, 
ventiler och spolar vi erbjuder. 

Vi kommer att fortsätta utöka programmet för att  
erbjuda dig ett ännu större utbud. Du kan alltid se  
hela vårt uppdaterade sortiment i vår webbshop:  
www.hc-cargo.se

Tändspolar
Syftet med spolens pulsering är att 
generera en gnista (båge) mellan 
elektroderna på tändstiften, 
vilket krävs för att starta 
den inre förbränningen.

Kamaxel-/vevaxel-sensorer
Dessa två sensortyper övervakar rotationshastigheten 
hos kamaxeln/vevaxeln. Denna information används av 
ECU:n för att styra bränsleinsprutning och tändtider 
(endast bensinmotorer) samt andra motorparametrar.

MAP-sensorer 
MAP-sensorer förser bilens ECU med tryckdata från 
insugningsröret. ECU:n använder denna indata för att 
beräkna motorns belastning och därmed fastställa rätt 
bränsledos och tändtider.  

Knacksensorer
Sensorns syfte är att upptäcka vibrationer som orsakas 
av motorknackning eller detonation.
Vid ovanliga vibrationer – t.ex. på grund av förbränning 
av lågoktanig bensin i motorer som är konstruerade för 
högoktanig bensin – fördröjer ECU:n tändningen för att 
undvika vibrationer och på så sätt skydda motorn.

Lambda-sensorer
En lambdasond mäter andelen syre 
(O2) i avgassystemet. 
Sensorn hjälper motorn att arbeta 
så effektivt som möjligt samtidigt 
som den minimerar olika emissioner.

EGR-ventiler
En EGR-ventil återleder en uppmätt 
avgasmängd in i motorns luftintag för att 
sänka förbränningstemperaturerna. 
Detta minskar andelen farlig 
kväveoxidkoncentration (NOx) som släpps ut 
i miljön med upp till 50 %.

ABS-sensorer
ABS-systemet upptäcker begynnande låsning av ett 
eller flera hjul i ett tidigt skede och minskar selektivt 
bromstrycket. Utan ABS-system kan hjulen på ett fordon 
låsas vid bromsning. 

Luftmassesensorer
Luftmassesensorer registrerar luftmassan 
som dras in i motorn och omvandlar detta 
till en elektrisk signal som 
skickas till ECU:n.
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Visste du detta? 
Tändspolar har genomgått en fullständig 

förändring under de senaste åren. 
Traditionella cylinderformade tändspolar 

fyllda med olja/bitumen tillhör det 
förflutna. I dag använder de flesta 

tillverkarna hartsfyllda plastspolar med 
järnkärnor som tillverkas i alla former  

och storlekar.

Visste du detta?
Namnet lambda kommer från den elfte 

bokstaven i det grekiska alfabetet. I 
förbränningsteori anger lambda (λ) 

massförhållandet mellan luft och bränsle 
i en förbränningsprocess. Den optimala 

(stökiometriska) blandningen av λ är lika 
med ett luft- och bränsleförhållande 

på 14,7 kg luft till 1 kg bränsle. 

Visste du detta?

Nästan alla nya bilar är i dag 
utrustade med en MAP-sensor då 

denna sensor bidrar till en effektiv 
bränsleförbrukning.

Visste du detta?

ABS-sensorer kan ha flera 
funktioner och leverera 
indata till andra system, 

som t.ex. system för 
däcktrycksövervakning (TPMS). 

     Visste du detta?

  Det finns olika typer av 
luftmassesensorer. De flesta 

moderna bilar använder 
dock en värmetråds- eller 

värmefilmsvariant. 

Produkterna 
levereras i HC-
CARGO-märkta lådor

Har du testat vår nätbutik? Snabb och enkel beställning 
dygnet runt! Besök:

www.hc-cargo.se
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