
A/C-kompressorer och 
komponenter−
Your Cool Business



Your Expert in Parts
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De flesta fordon är idag utrustade med 
luftkonditionering som ger både komfort och 
ökad säkerhet – inte bara sommartid, utan 
även under den kallare perioden, då systemets 
fuktutdrivande egenskaper kommer till sin rätt.

Vårt breda program täcker behovet för de 
vanligaste bilmärkena på den europeiska 
marknaden.

Produktsortiment:
• Kompressorer
• Kondensorer
• Torkfilter
• Förångare
• Kupéfläktar, fläktmotstånd och tryckvakter
• A/C-diagnosverktyg
• Universaldelar (olja, läcksökare, spårmedel, 

O-ringar osv.)

Vi utvecklar programmet kontinuerligt med 
nya attraktiva produkter – allt för att möta 
efterfrågan från marknaden.

HC-CARGO A/C-kompressorer och komponenter 
- Your Cool Business

Dina fördelar med HC-CARGO:s A/C-program
• Överensstämmer med specifikationerna för 

den oberoende fordonseftermarknaden 
• 100% passform = färdigt att montera
• Hög lagertillgänglighet och smidigt 

logistiknätverk
• Våra experter är redo att hjälpa dig med 

rekommendationer och med att svara på dina 
frågor

• Rejäl förpackning
• Och mest av allt: Nöjda kunder. Ren och frisk 

luft i bilen, förbättrar komforten och håller 
föraren skärpt(och passagerarna) och bidrar 
till en säker körning 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitetstestad och attraktiva priser
För att säkerställa ett väl fungerande 
luftkonditioneringssystem i fordonet, 
är HC-CARGO:s A/C-kompressorer och 
-komponenter tillverkade med hög kvalitet 
och exakthet. Regelbundna produkttester och 
leverantörsrevisioner säkerställer kvaliteten och 
hållbarheten hos HC-CARGO:s A/C-produkter.  
HC-CARGO:s program för fordons-A/C erbjuder 
både attraktiva priser och prestanda.

Du kan beställa alla delar 
och komponenter - snabbt 
och enkelt - i vår webbshop 
på www.hc-cargo.se

NYHETER 2019
Kupéfläktar, fläktmotstånd  
och tryckvakter

Säkerhetsställer att lufttillförseln och luftcirkulationen 
är tillräcklig i kupén. 

Oavsett om solen skiner från en klar blå himmel eller 
det regnar behöver du en väl fungerande lufttillförsel/-
cirkulation i bilen.

HC-CARGO:s program av kupéfläktmotorer innehåller 
noggrant utvalda toppkvalitetsprodukter. Läs mer om 
programmet samt läs vad ett fläktmotstånd gör på  
www.hc-cargo.se  under ”A/C Equipment”.

Klimatanläggningar

Reservdelar: 

Kompressor

Kondensorer

Torkfilter

Expansionsventil

Förångare

Lågt gastryck
Högt gastryck
Högt vätsketryck 
Lågt vätsketryck



Det du behöver gällande A/C-delar  
– bara några klick bort

Kom ihåg att serva hela systemet: 

• Gör exakt diagnos t.ex. med hjälp av  
HC-CARGO diagnosverktyg – sparar tid och  
ger nöjda kunder

• Spola alltid A/C-systemet för att förhindra att 
oönskade partiklar och smuts kommer in i de 
nyinstallerade komponenterna

• En stor del av de kondensorer som idag 
tillverkas har mycket smala lameller. Detta 
medföljer att kondensorn ibland måste 
bytas ut eftersom den inte kan genomspolas. 
Det är viktigt att byta torkfiltret och 

expansionsventilen när systemet har varit 
öppet, för att säkerställa funktionen

• För att se till att allt fungerar som det ska 
efter avslutad reparation:
o Kontrollera om reparationen har utförts 

rätt t.ex. med hjälp av HC-CARGO  
diagnosverktyg = se till att kunden 
får en positiv erfarenhet när 
luftkonditioneringssystemet har servats 
med HC-CARGO A/C-komponenter. 

För att hitta HC-CARGO:s 
fullständiga program – gå in på:

www.hc-cargo.se
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