
Gorrrące okazje -  
sprężarki i podzespoły do 
układów klimatyzacji
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Obecnie coraz więcej pojazdów jest 
wyposażanych w układy klimatyzacji, ponieważ 
kierowcy pragną komfortu. Klimatyzacja 
jest ważna nie tylko latem, lecz także 
w zimniejszych okresach, gdy konieczne jest 
usunięcie nadmiaru wilgoci itd.

Nasz bogaty asortyment produktów znajduje 
zastosowanie w większości modeli pojazdów 
w Europie.

Oferta produktów:
• Sprężarki
• Skraplacze
• Osuszacze
• Parowniki
• Dmuchawy kabiny, oporniki dmuchawy  

i czujniki ciśnienia klimatyzacji
• Narzędzia diagnostyczne do układów 

klimatyzacji
• Części uniwersalne (oleje, barwniki 

do wykrywania nieszczelności, o-ringi itp.)

Stale poszerzamy nasz asortyment o nowe, 
atrakcyjne produkty, dopasowując 
się do bieżacych trendów i potrzeb rynku.

Sprężarki i podzespoły do układów  
klimatyzacji HC-CARGO

Zalety podzespołów do układów klimatyzacji 
HC-CARGO
• Zgodność z wymogami niezależnego rynku 

wtórnego części samochodowych
• Dokładne dopasowanie i gotowość do montażu
• Pełna gwarancja
• Dostępność i rozwinięta sieć logistyczna
• Nasi eksperci zawsze służą radą i chętnie 

udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania
• Solidne opakowanie
• A przede wszystkim zadowoleni klienci. Czyste 

i świeże powietrze w samochodzie zwiększa 
komfort i samopoczucie kierowcy (oraz 
pasażerów), przyczyniając się do zwiększenia 
bezpieczeństwa na drodze

 
 
 
 
 
 
 

Sprawdzona jakość w atrakcyjnej cenie
Aby zapewnić bezproblemowe działanie układu 
klimatyzacji, sprężarki i podzespoły do układów 
klimatyzacji firmy są produkowane z dbałością 
o wysoką jakość i precyzję. Regularne 
testowanie części i podzespołów oraz audyty 
przeprowadzane wśród dostawców zapewniają 
jakość i trwałość produktów. Podzespoły 
do układów klimatyzacji HC-CARGO zapewniają 
korzystny stosunek jakości do ceny.

Wszystkie części 
i podzespoły można łatwo 
i szybko zamówić na 
stronie www.hc-cargo.pl

Gaz niskociśnieniowy
Gaz wysokociśnieniowy
Płyn wysokociśnieniowy
Płyn niskociśnieniowy

Części układu  
klimatyzacji:

 Sprężarka

 Skraplacz

 Osuszacz

 Zawór rozprężny

 Parownik

Układ klimatyzacji

NOWOŚCI w 2019:
Dmuchawy kabiny, oporniki 
dmuchawy i czujniki ciśnienia 
klimatyzacji

Optymalny obieg powietrza w kabinie
Właściwa jakość powietrza wewnątrz pojazdu 
niezależnie od pogody - to możliwe! Skutecznie 
działający układ klimatyzacji nie poddaje się 
warunkom zewnętrznym.  

Stwórz odpowiednią atmosferę każdego dnia w 
każdym samochodzie.

Oferta dmuchaw kabiny HC-CARGO to wybrane 
produkty wysokiej jakości. Zobacz, co  mamy dla 
Ciebie w dziale Części do układów klimatyzacji 
i dowiedz się więcej, jak działa opornik 
dmuchawy na stronie www.hc-cargo.pl. 



Wszystko, czego potrzebujesz z działu A/C, 
znajdziesz tutaj – wystarczy kliknąć

Czynności gwarantujące zadowolenie klienta 
i odpowiedni komfort
• Warto pamiętać, że konserwacji podlega cały 

układ, a nie tylko podzespoły, które wydają się 
działać nieprawidłowo.

• Precyzyjna diagnostyka z wykorzystaniem np. 
narzędzi diagnostycznych HC-CARGO pozwala 
zaoszczędzić czas i gwarantuje zadowolenie 
klienta.

• Aby zapobiec przedostawaniu się 
niepożądanych cząsteczek do nowo 
zamontowanych podzespołów, należy zawsze 
przepłukać układ.

• Należy pamiętać, że niektóre skraplacze 
mają bardzo wąskie płytki. Oznacza to, 

że czasem konieczna jest także jego wymiana, 
ponieważ nie ma możliwości jego dokładnego 
przepłukania i usunięcia niepożądanych 
cząsteczek.

• Aby zapewnić sprawność układu, należy 
pamiętać o wymianie osuszaczy i zaworu 
rozprężnego po jego otwarciu.

• Aby upewnić się, że po ukończeniu naprawy 
cały układ działa poprawnie:
o Należy sprawdzić, czy naprawa została 

wykonana prawidłowo, używając np. narzędzi 
diagnostycznych HC-CARGO, co zagwarantuje 
odpowiedni poziom komfortu kierowcy.

Aby odszukać najbliższego przedstawiciela HC-CARGO 
oraz zapoznać się z naszą ofertą, odwiedź stronę 

www.hc-cargo.pl
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