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Materialhantering
Alla produkter från en och samma källa.
HC-CARGO-programmet omfattar ett brett sortiment av produkter  
för gaffeltruckar, staplare, tillämpningar för ökad räckvidd och liknande.  

 180+ startmotorer, generatorer
      ▪ Inklusive originalutrustning
 Täcker mer än 650 tillämpningar
 Våra enheter är även tillgängliga på TecAlliance
 Belysningsprodukter för olika användningsområden – speciellt  

för en säker arbetsmiljö

 CCTV-lösningar
 Förbrukningsartiklar för verkstäder (kablar, ledningar, säkringar och liknande)

Tillverkare Antal 
tillämpningar Antal enheter

Mitsubishi 117 35
Caterpillar 102 12
Toyota 80 14
TCM 56 19
Nissan 53 22
Komatsu 45 32
Hyster 37 29
Manitou 25 21
Clark 24 26
Yale 22 14

Tio i topp-listan: 
Enheter och tillämpningar
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Trådlöst  
kamerasystem  
(med batteripack)

Backalarm/varningslampor  
(för hörbar och visuell varning)

LED-zonlampor  
(med röd eller blå stråle).

Trucksäkerhet
Särskild tyngdpunkt:  
Säker arbetsmiljö 
 
Om du använder eller servar 
gaffeltruckar är du väl medveten om 
de faror som truckar kan utsätta andra 
personer för och de utmaningar som 
uppstår vid daglig användning. Hur 
skapar du en säker arbetsplats och 
minskar de skador som gaffeltruckar kan 
orsakar?

 

HC-CARGO har ett stort sortiment 
av produkter som bidrar till en säker 
arbetsplats där människor och truckar 
kan samverka utan missöden, till 
exempel spot- och zonlampor, kameror 
och backkameror.

Förutom dessa produkter och 
roterande delar innehåller vårt 
sortiment även olika reservdelar och 
förbrukningsartiklar som underlättar 
reparationer.
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www.hc-cargo.se
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Vi är ISO 9001 certifierade  
och arbetar enligt 
fordonsbranschens normer

Kvalitet är nyckeln
 
HC-CARGO-logotypen står för hög kvalitets-
standard.

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.

TILLÄMPNINGAR 
för 
gaffeltruckar... 

Mitsubishi 
N I S S A N 

Caterpillar 

Toyota  Clark 

K O M AT S U
Yale    Manitou 

TCM     L INDE
Case       JCB 

med flera!
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