
Your Expert in Parts

HC-CARGO Startmotorer,  
generatorer och komponenter – 
när kvalitet är nyckeln!



Your Expert in Parts Your Expert in Parts

2 3



Vårt program innehåller startmotorer 
och generatorer för bilar, lastbilar, 
industrimaskiner/-fordon, lantbruk, marin och 
diverse elaggregat för utomhusbruk – för de 
flesta ändamål, med andra ord!

Tilltalande  
förpackning 
HC-CARGOs startmotorer och generatorer
levereras i förpackningar med varumärkets
design! Detta ger varumärket HC-CARGO en
stark identitet – och gör det lättare för dig att
hitta förpackningarna på hyllorna.

Garantipolicy
Vi är stolta över att erbjuda hög kvalitet, och
trygghet genom att alla HC-CARGO-varumärkta
produkter du köper från och med nu omfattas 
av 2 års garanti.

• Hög marknadstäckning i EU >90 % 

• Fler än 1 500 artiklar startmotorer 

• Fler än 1 500 artiklar generatorer 

• Våra startmotorer och generatorer  
   finns även på TecDoc 

• Programmet innehåller även enheter  
från fordonstillverkarnas leverantörer–  
så kallade OE eller OEM-leverantörer  
som Bosch, Valeo, Mitsubishi osv.

Vi strävar hela tiden efter att 
utöka programmet, 

för att kunna erbjuda den mest 
breda lösningen, 

oavsett om det gäller ersättning av 
en komplett enhet 

eller reservdelar till en reparation.

I vår webbkatalog www.hc-cargo.se kan du alltid 
se aktuellt och komplett program.

     Fordonsindustri
            Mycket hög täckning för den europeiska 
   fordonsparken

   Lastbilar, släpvagnar och bussar
    Mycket hög täckning för den 
     europeiska fordonsparken  

        Jordbruk och industri
      Mycket hög täckning för den 
      europeiska fordonsparken 

 
     Marin
     Utvalda delar för marina applikationer 
 
   Motorcykel
            Utvalda delar till motorcyklar

Katalogen
innehåller även en 

komplett korsreferenslista.  
Fler än 175 000 referenser 

att söka bland!

HC-CARGO 
Startmotorer och generatorer
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CE Bracket

Contact Bolt
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Brush 

Armature

Permanent magnets
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Planet Gear
Drive

Brush Holder

Stort utbud av startmotorkomponenter 
som
Solenoider, drev, armaturer, lager och andra 

delar som används för ombyggnad av start-
motorer

Omfattande sortiment av 
generatorkomponenter som
Regulatorer, likriktare, rotorer, statorer, frihjulsremskivor, 

OAD-remskivor, lager och andra delar som används för  
ombyggnad av generatorer

HC-CARGO Komponentprogram
HC-CARGO-programmet erbjuder 
Hög marknadstäckning inom EU  

= alla relevanta delar för startmotorer 
och generatorer, inklusive lastbils- och 
lantbruksapplikationer 

S.R.E.-fäste

Ändkåpa

Borstlåda

Borste

Likriktare

Likriktare 

S.R.E.-kullager

Pull in-lindning

D.E.-fäste

Rörlig kontakt

Kontakt

Kontaktskruv

C.E. Fäste

Borsthållare

Kommutator

Borste

Permanent-
magnet

Polhus
Planetväxel

Drev

Drivaxel

Stoppkrage

Drev

Frihjulskoppling

Spak

Hold in-lindning

HC-CARGOs komponenter
används i produktionen av ledande 
varumärken inom fabriksrenoverade 
delar
finns även på TecDoc

Rotor

Kåpa

Regulator

Remskiva

Koppling

Solenoidskydd

Drev och delar

Solenoid

Nållager

Borstdrev och delar

Armatur

Fältspole

Växeldelar

Tätningar och 
packningar

Bussningar

Reparationssats

Diodtrio

Dioder

Vakuumpump 
och delar

Släpring Borstlåda

Fläkt

Stator

D.E.-kullager

Fler än 14 000 artikelnummer
Fler än 1 000 originalreservdelar, vilket är 

delar från tillverkare av originalutrustning – så 
kallade OE eller OEM-leverantörer – som Bosch, 
Valeo, Nikko, Sawafuji osv.
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Det är inte lätt att bli leverantör till HC-CARGO. 
Leverantören måste uppfylla en lång lista med 
förhandsvillkor, man måste ha behöriga processer 
och inte minst, man måste övertyga våra erfarna 
kvalitetschefer och ingenjörer som regelbundet 
besöker och testar leverantörerna. 
Detta är en fortgående process som utförs och 
fortlöper under hela samarbetsavtalet.

Leveranskontroll

“

“

              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

Reservdelslista 
Produktnr. Produktnamn
131311 Ankare
231646 Bult
bsx1484 Kolsats
bsx172-1734 Kolsats
131499 Kolfjäder
140011 Bussning
140111 Bussning
133488 Bakre gavel
137000 Bakre gavel
130317 Koppling
231369 Kopplingshus
131454 Kopplingshus
139339 Lock
135860 Drev
131312 Fält
190589 Bricka
191290 Bricka
139340 Packning
190780 Mutter
190492 Skruv
131841 Kil
190555 Skruv
190545 Skruv
140197 Nållager
140198 Nållager
136169 Muttersats

131448 Packbox
131449 Packbox
131444 O-ring
134607 Rep.sats
137001 Rep.sats
132843 Trycksstång
135876 Scruv
333162 Solenoid
130283 Solenoid
130305 Solenoid
131450 Fjäder
190579 Fjäderbricka
190580 Fjäderbricka
333633 Stop Collar
133603 Anslutning B+
139360 Anslutning B+
137029 Anslutning B+
230019 Anslutningssats
139071 Anslutningssats
231055 Kopparfläta
231056 Kopparfläta
231021 Gängad pinne
231019 Genomgående bult
231020 Genomgående bult
131453 Bricka
131445 Bricka

Se hur många reservdelar som erbjuds för exemplet nedan

Så letar du rätt på komponenter för en specifik enhet!

OEM-nr 
0001417065 
HC-CARGO 112116 Startmotor 
 Exempel på tillämpningar:  
      Volvo FH 12 380 
           från 1998-03-01
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2

3

Gå in på www.hc-cargo.se 
Du måste logga in (Om du inte har några inloggn-
ingsuppgifter måste du registrera dig som kund)

Skriv in OE-numret i fältet ”Sök”

Klicka på “Reservdelar”

Reservdelslistan  öppnas. 
I det här exemplet består listan av  
50 komponenter.
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Våra kompetenta och engagerade ingenjörer 
säkerställer tillförlitliga och mycket hållbara 
processer. Vi är certifierade enligt

 ISO 9001: 2000 och har även 
uppnått certifiering enligt
ISO 14001 som bekräftar  

vår miljöpolicy.

Dessutom arbetar vi ständigt på att optimera 
energiförbrukningen i våra anläggningar.  
Det engagerade arbetet i vår avdelning för 
Facilitet Management håller oss på rätt spår 
samtidigt som vi alltid eftersträvar bästa  
möjliga lösningar.

Varför reparera?
I många fall är det helt enkelt en billigare och 
snabbare lösning för kunden. Även när  

trasiga eller utslitna delar byts mot delar från  
HC-CARGO får kunden en kvalitetsprodukt.  
Det är framför allt mer ekonomiskt att  
reparera delarna när det handlar om ovanliga 
OE-komponenter.

Reparationer är även bättre för miljön.  
När vi förlänger delarnas livslängd sparar vi 
också på råvarorna. Och eftersom produktions-
kostnaderna (för t.ex. energi och logistik) sänks 
blir miljöeffekterna mindre. Tack vare vårt 
engagerade arbete för återtillverkning har våra 
anläggningar certifierats enligt ISO/TS 16949.

Grönare och renare          

www.hc-cargo.se
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