
Your Expert in Parts

Rozruszniki, alternatory 
i części HC-CARGO –  
kiedy liczy się jakość!
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Nasz asortyment spełnia zapotrzebowanie na 
części do samochodów, ciężarówek, maszyn 
przemysłowych i rolniczych, okrętów, a także 
różnego rodzaju sprzętu elektrycznego prze-
znaczonego do użytku na wolnym powietrzu.

Atrakcyjne  
opakowanie 
Zespoły HC-CARGO (rozruszniki i alternatory) 
są dostarczane w opakowaniach opatrzonych 
naszą marką.
To przekłada się na wyraźną tożsamość marki 
HC-CARGO – i ułatwia znajdowanie tych  
zespołów na regałach.

Polityka  
gwarancyjna
Znakomitą jakością szczycimy się od dawna – a 
teraz możesz spać jeszcze spokojniej, wiedząc że 
na kupowane produkty marki HC-CARGO udzielamy 
obecnie 2-letniej gwarancji.

  Staramy się stale rozszerzać 
asortyment z myślą o tym, żeby 

oferować rozwiązania możliwie 
kompleksowe – potrzebne czy  

to do prostych wymian całych  
zespołów, czy też do napraw  

szczególnych części.

W naszym katalogu internetowym – dostępnym 
pod adresem www.hc-cargo.pl – zawsze  
sprawdzisz aktualny, pełny asortyment.

     Samochody
                 Bardzo wysokie pokrycie europejskiego 
          parku pojazdów

      Ciężarówki, przyczepy i autobusy
    Bardzo wysokie pokrycie europejskiego  
    parku pojazdów

           Rolnictwo i przemysł
      Wysokie pokrycie europejskiego  
      parku pojazdów
 
        Sektor okrętowy
     Wybrane części do morskich 
     jednostek pływających 
 
   Motocykle
            Wybrane części do motocykli

Katalog
zawiera też pełny 
wykaz odnośników.  
Możesz wyszukiwać 

wśród aż 
175 000 powiązań!

Rozruszniki i alternatory 
HC-CARGO

• Wysokie pokrycie rynku UE: ponad 90% 

• Ponad 1 500 artykułów rozrusznika

• Ponad 1 500 artykułów alternatora 

• Nasze rozruszniki i alternatory są też 
dostępne w TecDoc

• Asortyment obejmuje również zespoły  
pochodzące od producentów wyposażenia 
oryginalnego (OEM) takich jak like Bosch, 
Valeo, Mitsubishi itp.
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Szeroki wachlarz części rozrusznika, 
takich jak
zawory elektromagnetyczne, napędy, twor-

niki, łożyska oraz inne elementy znajdujące 
zastosowanie przy przebudowie rozruszników

Szeroka gama 
części alternatora, takich jak
regulatory, prostowniki, wirniki, stojany, koła pasowe FW,  

koła pasowe OAD, łożyska oraz inne elementy  
wykorzystywane przy przebudowie alternatorów

Asortyment części HC-CARGO
Oferty asortymentowe HC-CARGO 
Wysokie pokrycie rynku UE 

= wszystkie potrzebne części do  
rozruszników i alternatorów, w tym do 
pojazdów CIĘŻAROWYCH i ROLNICZYCH
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Szczotka
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Łożysko kulkowe S.R.E.
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Wspornik D.E.

Stycznik ruchomy
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Śruba styc-
znikowa

Wspornik C.E.

Uchwyt szczotkowy

Komutator
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Magnes trwały
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ograniczający

Zębnik

Sprzęgło 
jednokierunkowe
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(hold-in)

Części HC-CARGO są
wykorzystywane w produkcji  
podzespołów regenerowanych  
wiodących marek
dostępne także w TecDoc

Wirnik

Pokrywa

Regulator

Koło pasowe

Sprzęgło

Kopułka zaworu 
elektromagnetycznego

Napęd i części

Zawór elektro-
magnetyczny Łożysko 

igiełkowe

Zespół szczotkowy

Twornik

Cewka pola

Elementy 
przekładniowe

Uszczelnienia 
i uszczelki

Tuleje

Zestaw naprawczy

Zespół diod

Diody

Pompa próżniowa 
i części

Pierścień 
poślizgowy

Oprawka 
szczotkowa

Wentylator

Stojan

Łożysko kulkowe D.E.

Ponad 14 000 artykułów
Ponad 1 000 części zamiennych do sprzętu  

oryginalnego (OE), pochodzących od  
producentów wyposażenia oryginalnego (OEM) 
takich jak Bosch, Valeo, Nikko, Sawafuji itp.
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Nie jest łatwo dołączyć do grupy dostawców 
HC-CARGO. Potencjalnych partnerów na  
polu zaopatrzenia obowiązuje długa lista 
wymogów do spełnienia. Muszą oni dowieść 
stosowania odpowiednich procesów produk-
cyjnych, a przede wszystkim budzić zaufanie 
naszych doświadczonych inżynierów i mana-
gerów ds. jakości - to oni odwiedzają zakłady 
dostawców, aby przeprowadzić dokładne 
kontrole. Proces ten ma charakter ciągły i trwa 
przez cały okres współpracy.

Sprawdzeni dostawcy

“

“

              Jakość ma znaczenie
 
Logo HC-CARGO wskazuje na wysokie standardy jakości. 
Dzięki rzetelnym i powtarzalnym procedurom nasz dział jakości  
niezmiennie zapewnia odpowiednią jakość produktów.
      • Stosujemy 
	  Testy optyczne
	  Testowanie części zamiennych pod względem dopaso- 
               wania i działania (wymiary oraz sprawność elektryczna)
	 Testy funkcjonalne
	  Badanie osiągów i próby wytrzymałościowe  
    (w tym temperaturowe)
	  Bogatą wiedzę i wieloletnie doświadczenie

Rocznie testom poddajemy ponad 4,5 tys. części i podzespołów.  
Dopiero po pomyślnym zakończeniu prób nasze produkty  
trafiają do sprzedaży.

Posiadamy certyfikat ISO 9001 i 
pracujemy zgodnie ze standardami 
obowiązującymi  
w branży motoryzacyjnej.

BOM list
Product no. Product name
131311 Armature
231646 Bolt
bsx1484 Brush Set
bsx172-1734 Brush Set
131499 Brush Spring
140011 Bushing
140111 Bushing
133488 C.E. Bracket
137000 C.E. Bracket
130317 Clutch
231369 Clutch Housing
131454 Clutch Housing
139339 Cup Washer
135860 Drive
131312 Field Coil
190589 Flat Washer
191290 Flat Washer
139340 Gasket
190780 Hex Nut
190492 Hex Screw
131841 Key
190555 Machine Screw
190545 Machine Screw
140197 Needle Bearing
140198 Needle Bearing
136169 Nut

131448 Oil Seal
131449 Oil Seal
131444 O-ring
134607 Repair Kit
137001 Repair Kit
132843 Rod
135876 Screw
333162 Solenoid
130283 Solenoid
130305 Solenoid
131450 Spring
190579 Spring Lock Washer
190580 Spring Lock Washer
333633 Stop Collar
133603 Terminal Bolt
139360 Terminal Bolt
137029 Terminal Bolt
230019 Terminal Kit
139071 Terminal Kit
231055 Terminal Lead
231056 Terminal Lead
231021 Threaded Pin
231019 Through Bolt
231020 Through Bolt
131453 Washer
131445 Washer

Przykładowe zastosowanie, wraz z licznymi oferowanymi do niego częściami

Wyszukiwanie części przeznaczonych do określonego zespołu

Nr OEM 
0001417065 
Rozrusznik HC-CARGO 112116 
 Przykładowe zastosowanie:  
      Volvo FH 12 380 
           od 01.03.1998
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Przejdź do serwisu www.hc-cargo.pl 
Musisz się zalogować (Jeżeli nie masz loginu, 
musisz zarejestrować się jako klient)

Wprowadź numer OE w polu wyszukiwania

Naciśnij przycisk BOM (Bill Of Material, 
zestawienie materiałowe)

Otworzy się zestawienie materiałowe. 
W tym przykładzie lista obejmuje 
52 części, spośród których wyświetlanych 
jest 5.
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Nasz wykwalifikowany zespół inżynierów dba o 
to, aby wszystkie wykonywane czynności były 
możliwie niezawodne i zrównoważone. Obok 

certyfikatu ISO 9001:2015 
otrzymaliśmy także świadectwo 
ISO 14001:2015, które 

dowodzi systemową ochronę środowiska.

Co więcej, nieustannie staramy się jak najsprawniej 
zarządzać energią w naszych zakładach. Stała praca 
naszego działu zarządzania obiektami, nie pozwala 
nam ani na chwilę spocząć na laurach – nieustannie 
staramy się wdrażać coraz lepsze rozwiązania.

Dlaczego warto regenerować 
podzespoły?
Naprawa podzespołów jest często po 
prostu tańsza i szybsza dla klienta. 

W efekcie zastąpienia części uszkodzonych lub 
zużytych częściami HC-Cargo klient może nadal 
korzystać z podzespołu najwyższej jakości. Napra-
wa jest bardziej opłacalna zwłaszcza w przypadku 
rzadko spotykanych podzespołów oryginalnych.

Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że napra-
wa jest mniejszym obciążeniem dla środowiska. 
Przedłużenie okresu eksploatacji podzespołu oz-
nacza zaoszczędzenie surowców; koszty produk-
cji, m.in. zużycia energii czy logistyczne, zostają 
obniżone, dzięki czemu i wpływ na środowisko 
jest ograniczony. Za sprawą sumiennej pracy w 
zakresie regeneracji nasze zakłady uzyskały certy-
fikat ISO/TS 16949.

Mniej zanieczyszczeń  
– z myślą o środowisku
            

www.hc-cargo.pl
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