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HC-CARGO FÖRBRUKNINGSVAROR FÖR VERKSTAD 

HC-CARGO:s sortiment av förbrukningsvaror och verktyg för verkstaden 
består av ett omfattande utbud av produkter och komponenter som 
behövs i fordonsverkstaden och på alla bilelektriska verkstäder. 

HC-CARGO har ett komplett utbud av bilkablar och -ledningar, från 
FLRY-kablar på 0,35 mm² i olika färger till svets- och startkablar på 
95 mm².  
HC-CARGO har rullar med ledningar på 50–100 meter och kablar i större 
storlekar med längder på 10–25 meter.

 

HC-CARGO 804113 
0,35/0,50 mm²  
röd/svart display      

För att se till att ledningarna alltid är korrekt anslutna och monterade 
innefattar HR-CARGO-sortimentet även de mest använda kontakterna och 
kabelskorna i bilbranschen.  
HC-CARGO samarbetar med ledande tillverkare av kabelskor och kontakter 
så att produkterna alltid tillverkas enligt fordonsstandarderna. 

För säkerhet och skydd av komponenter och till-
behör i en strömkrets är det också viktigt att alla 
reläer och säkringar fungerar väl och med rätt 
specifikationer.  
HC-CARGO har säkringar och brytare för nästan alla 
behov av 12–48 V, de tillverkas enligt högsta stan-
dard i branschen och innefattar både universella 
märken och bromsreläer, men även specifika reläer 
för motorstyrsystem.

HC-CARGO har naturligtvis också ett brett sorti-
ment av säkringshållare och reläsocklar som täcker 
de flesta behov.

 

För koppling och övervakning av din elektriska 
utrustning kan 
 
HC-CARGO också hjälpa dig att välja rätt artikel, 
eftersom sortimentet omfattar ett mycket brett 
utbud av vippbrytare, tryckströmställare, tryck-
knapps- och dragströmställare, samt tändnings- och 
startdon. 

De flesta av de ovan nämnda komponenterna finns i särskilda sortiment. 
Lådorna kan enkelt förvaras i hyllorna för snabb och enkel identifiering.

HC-CARGO 192160  
Multiplugg-sats för reläer
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Din närmaste HC-CARGO återförsäljare 
och vårt fullständiga program hittar du 
på 

www.hc-cargo.se
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Om du vill ha en fullständig översikt över 
HC-CARGO:s tillbehör besöker du vår 
webbplats på www.hc-cargo.se eller ber 
om den senaste upplagan av katalogen för 
tillbehör från HC-CARGO.


