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Ludzie i wiedza

Naszą misją jest tworzenie wartości na 
każdym poziomie prowadzonej  
działalności. Spoglądając perspektywiczne 
i będąc skoncentrowanym na kliencie, 
budujemy trwałe relacje i wspieramy 
naszych partnerów w udanym  
prowadzeniu działalności gospodarczej. 
Dbamy o relacje handlowe, co pozwala 

nam utrzymywać pozycję wiodącego europejskiego  
dostawcy części i podzespołów elektrycznych do  
pojazdów.
Sumienni, wyszkoleni pracownicy HC-CARGO nie  
obawiają się brać odpowiedzialności i wykorzystują 
nabyte umiejętności do zapewnienia naszym partnerom 
możliwie najwyższej jakości obsługi. 

Z chęcią pomożemy Wam w codziennej pracy, służąc 
wiedzą i doświadczeniem.

Ponad pół wieku działalności pozwoliły nam na:
• dogłębną znajomość rynku;
• doświadczenie w postępowaniu z produktami 
   innowacyjnymi.

Ponadto mamy znakomite kontakty wśród producentów 
części zamiennych, dzięki czemu możecie bez obaw 
oczekiwać od nas zgodności z najlepszymi wzorcami 
przemysłowymi oraz wysokimi standardami jakościowymi.

Znajomość rzeczy pozwoli Wam znaleźć rozwiązania  
dopasowane do Waszej działalności i Waszych klientów 
– zarówno teraz, jak i w przyszłości.

W HC-CARGO zawsze jesteście mile widziani.

Historia

1963 
Holger Chris-
tiansen w swoim 
biurze

1964
Pierwszy katalog 
części zamiennych 
i sprzętu 
warsztatowego

1970
Pracownicy 
magazynu

1976
Rozpoczęcie regeneracji 
rozruszników i alterna-
torów w Esbjerg

1974
Dział handlowy, 
Esbjerg1963 

Powołanie 
spółki 
Holger 
Christiansen 
A/S w  
Esbjerg, 
Dania

1972
Pierwsze 
logo HC

1973
Nowy magazyn, 
Esbjerg

1974
Dział pakowania, Esbjerg

1965
Pierwsze samochody 
dostawcze

1963
Podwórko, na 
którym wszystko 
się zaczęło

1968
HC 
przeprow-
adza się po 
raz trzeci 
w ciągu 
pięciu lat

1978
Firmowa flota 
pojazdów

1978
Sortowanie rdzeni 
w magazynie

Holger Christiansen A/S 
jest od 2008 roku spółką 
Grupy Bosch.  
HC-CARGO to nasza marka.

Z chęcią pomożemy 
Wam w codziennej pracy, 
służąc naszą wiedzą i 
doświadczeniem.

W 1963 roku Holger Christiansen (1927–2000) 
stworzył podwaliny sukcesu HC-CARGO.  
Siedziba spółki od samego początku mieści się 
w duńskim mieście Esbjerg.

HC-CARGO niezmiennie stara się 
sprostać dynamicznym zmianom 
na rynku i postępowi technolo-
gicznemu; myślimy perspekty-
wicznie, będąc skoncentrowa-
nym na kliencie – takie podejście 
niezmiennie stanowi siłę napędową 
naszych pracowników.  
Od ponad pięćdziesięciu lat 
klienci doceniają nie tylko wysoką jakość 
produktów HC-CARGO, ale i znakomitą obsługę 
oraz partnerskie relacje.  

Rozruszniki, alternatory, sprężarki klimatyzacji 
oraz elektryczne części zamienne i akcesoria 
do pojazdów pod marką HC-CARGO cieszą się 
uznaniem na niezależnym rynku części  
zamiennych do pojazdów.

2018
HC świętuje 55-lecie 
YOUR EXPERT IN PARTS
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1980 1988 1993 19981990 1994

Kontrola dostawców

1995
Reklama  
HC-CARGO

1998
Powołanie 
spółki zależnej
w Orleanie (Francja)

1995
Rozbudowa 
obiektu w Esbjerg

1994 HC uzyskuje 
certyfikat ISO 9001

1994
Powołanie spółki 
zależnej w Öre-
bro (Szwecja)

1993
Powołanie spółki 
zależnej w Etten-
Leur (Holandia)

1991
Otwarcie zakładu 
produkcyjnego  
w Rothenfels 
(Niemcy)

1997
Reklama

Zawsze możecie  
polegać na jakości,  
którą oferujemy.

Selekcja dostawców ma fundamentalne 
znaczenie dla tego, co dla nas najważniejsze: 
naszych produktów. Nasze wymagania wobec 
niezawodności materiałów i elementów  
oferowanych produktów są szczególnie  
wysokie, bowiem to niezawodność przekłada 
się na ogólną jakość gwarantowaną przez  
HC-CARGO. 

Dlatego też nie jest łatwo uzyskać status 
dostawcy HC-CARGO. Obowiązuje długa lista 
warunków wstępnych. Nasi partnerzy muszą 
dowieść stosowania zatwierdzonych  
procesów produkcyjnych, a także – nade 
wszystko – wzbudzić zaufanie naszych 
doświadczonych inżynierów i specjalistów 
ds. jakości, którzy często wizytują zakłady 
dostawców, aby przeprowadzić dogłębne 
próby. Proces ten ma charakter ciągły i trwa 
przez cały okres współpracy.

Co więcej, oczekujemy od dostawców  
realizowania poświadczonych procesów 
zarządzania – w związku z tym, każdy z nich 
musi legitymować się certyfikatem ISO 9001 
lub TS 16949.

Zasadnicze znaczenie jakości
Mimo że nad rozwojem oferowanych przez nas 
produktów pracują nasi partnerzy handlowi, to 
gwarancją spełnienia wysokich standardów 
jakościowych jest umieszczane na opakowaniach 
logo HC-CARGO.

Dla zapewnienia stale wysokiej jakości, nasze 
procesy podlegają rygorystycznym procedurom. 
Stosujemy procesy realizacji zamówień i  
zarządzania o poświadczonej zgodności z  
wymaganiami normy DIN EN ISO 9001. 

Wysoką jakość gwarantują drobiazgowe  
próby, jakim produkty poddaje nasz dział  
jakości. Przed dopuszczeniem i wprowadzeniem 
do sprzedaży, każda część zostaje przetestowana 
przez naszych inżynierów pod kątem współdzia-
łania, ścisłego dopasowania i montażu. Taka 
procedura pozwala nam dotrzymywać złożonej 
obietnicy jakości.

Od pierwszej dostawy testujemy losowo wybrane 
próbki. Dopiero pomyślny wynik wszystkich prób 
skutkuje dopuszczeniem produktu i wprowadze-
niem go na rynek.

W efekcie nasi klienci zawsze mogą polegać na 
oferowanej przez nas jakości.
 
Nasze normy jakości stosujemy również  
w odniesieniu do usług, wiedzy technicznej i 
konsultacji. Nasi wyspecjalizowani pracownicy 
z chęcią pomogą Wam w codziennej  
pracy, służąc wiedzą i doświadczeniem.

 

Nasza Obietnica jakości w skrócie: 
• Nasz zespół techniczny gwarantuje wysoką 

jakość produktów poprzez stosowanie pewnych 
i zrównoważonych procesów.

• Od pierwszej dostawy nasz dział techniczny 
pobiera próbki do badań. 

• Produkty trafiają na półki dopiero po  
zatwierdzeniu pierwszego pozytywnego  
sprawozdania z prób. 

• Kolejne dostawy dopuszczonych produktów są 
testowane pod względem zgodności z naszymi 
specyfikacjami produktowymi. 

• Na zgodność ze wstępnie ustalonymi  
specyfikacjami badane są kolejne próbki. 

• Nasz magazyn produktów próbnych określa 
prawidłowe wymiary i dane techniczne na 
podstawie wyposażenia oryginalnego. 

• Podzespoły są sprawdzane pod względem  
wymiarów i rozmieszczenia połączeń. 

• Fundamentami naszych operacji są: 
 badania optyczne;
 testy dopasowania i funkcjonalności  

  części   zamiennych, pod względem zarówno  
  funkcji elektrycznych, jak i wymiarów;
 badania funkcjonalne;
 testy wydajności oraz trwałości, łącznie  

  z badaniem wytrzymałości cieplnej i  
  odporności na przebicie;
 rzetelna wiedza i bogate doświadczenie. 

• Każdego roku testujemy ponad 4 500 części 
i podzespołów. 

• Posiadamy certyfikat ISO 9001 i pracujemy 
zgodnie z normami obowiązującymi w  
przemyśle motoryzacyjnym.

1980
Oferta HC na 
targach Auto-
mechanika

1985
Powołanie pierwszej 
spółki zależnej za 
granicą, w Notting-
ham (Wielka Brytania)

1980
Wprowadzenie 
technologii 
mikrofilmu

1985
Reklama usług 
regeneracji

1990
Powołanie 
spółki zależnej
w Siegen (Niemcy)

1989
Stoisko wystawien-
nicze HC

1988
Otwarty magazyn 
w Esbjerg
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Rozruszniki i alternatory
Korzystając z oferty firmy HC-CARGO, 
otrzymujecie dostęp do bogatego 
asortymentu podzespołów elektrycznych. 
Dostarczamy rozruszniki i alternatory do 
niemal wszystkich pojazdów w Europie - 
jesteśmy zatem niezawodnym dostawcą.

Części zamienne do rozruszników i 
alternatorów
Nasza firma zapewnia największy na rynku 
wybór części zamiennych do rozruszników, 
alternatorów, silników prądu stałego 
oraz dynastarterów. W ofercie zawsze 
znajdziecie to, czego poszukujecie. 
Jesteśmy Waszym ekspertem w dziedzinie 
części zamiennych.

Sprężarki klimatyzacji i części zamienne
HC-CARGO oferuje sprężarki klimatyzacji 
oraz części zamienne. Nasz asortyment 
elementów układu klimatyzacji odznacza 
się konkurencyjną ceną, dobrą jakością 
oraz stale wzbogacanym asortymentem, 
które będą w stanie spełnić potrzeby 
Waszego warsztatu.

Oświetlenie
W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór 
lamp i produktów oświetleniowych, w tym 
lamp do wielu zastosowań, obrotowych, 
ostrzegawczych, żarówek, lamp roboczych, 
elementów odblaskowych oraz wielu innych 
podobnych produktów. U nas możecie 
znaleźć wszystko, czego potrzebujecie 
zarówno dla Waszego warsztatu, jak i 
Waszych klientów. 

Artykuły elektryczne
Firma HC-CARGO oferuje imponujący 
asortyment akcesoriów elektrycznych. 
W jego skład wchodzą cewki i moduły 
zapłonowe, wyłączniki masy, pióra 
wycieraczek, kamery i czujniki cofania, 
świece i rozmaite czujniki, żeby wymienić 
tylko parę przykładów. Dostarczymy 
prawie każdą część elektryczną, o jakiej 
pomyślicie.

Materiały warsztatowe
W naszym bogatym asortymencie 
znajdziecie narzędzia oraz materiały 
instalacyjne. Są wśród nich kable, 
przewody, mierniki uniwersalne, zaciski, 
bezpieczniki oraz wiele innych.

Oferta  
produktów

Elektryczne części samochodowe – 
nasza domena
HC-CARGO jest wiodącym dystrybutorem pod-
zespołów na europejskim rynku elektrycznych 
części zamiennych do pojazdów.

Po pierwsze, kompleksowo podchodzimy do 
kwestii funkcji: w naszej ofercie znajdziecie 
wszystkie części, jakich możecie poszukiwać 
do napraw pojazdów - od części zamiennych 
do rozruszników i alternatorów po kompletne 
podzespoły, a także sprężarki klimatyzacji, 
produkty oświetleniowe i wiele innych części 
elektrycznych.

Po drugie, podchodzimy kompleksowo do 
kwestii przeznaczenia: właściwy produkt 
znajdziesz u nas bez względu na to, czy po-
szukujesz części do samochodów osobowych, 
użytkowych, maszyn rolniczych lub sprzętu 
pływającego. Potrafimy sprostać oczekiwaniom 
zarówno typowego warsztatu, jak i rozbudowanej 
sieci punktów świadczących usługi regeneracji.

2011
HC-CARGO uruchamia 
nowy serwis internetowy 
eCat i eCom

2003
Powołanie spółki 
zależnej
w Atlancie (USA)

2001
Powołanie 
spółki zależnej
w Bolonii (Włochy)

2005
Powołanie spółki 
zależnej w Poznaniu

2001
W magazynie 
w Esbjerg 
uruchomiono 
auto- 
matyczny 
system 
przygotow-
ania towaru

2008
Bosch przejmuje spółkę 
Holger Christiansen A/S

2005
HC otrzymuje 
certyfikat ISO TS 
16949

Przedstawiciela HC-CARGO 
oraz pełną ofertę  
produktową znajdziecie  
na naszej stronie:
www.hc-cargo.pl.

2012
HC-CARGO 
na targach 
Automechanika

2014
HC-CARGO na targach 
Automechanika

2013
HC świętuje 
50-lecie istnienia 

2015
Uruchomienie kolejnej wersji  
sklepu internetowego

2016
Powołanie spółki zależnej
w Madrycie

2018
HC świętuje 55-lecie 
YOUR EXPERT
IN PARTS

2016
Reklama
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Specjalistyczne 
doradztwo przez 
telefon i Internet

Wystarczy połączenie z Internetem, aby uzyskać 
dostęp do poszukiwanych produktów.

Zapraszamy na stronę www.hc-cargo.pl. Tylko 
parę kliknięć i już macie dostęp do ponad 30.000 
produktów oraz ich danych technicznych.

Wygodna wyszukiwarka jest niezawodną pomocą w 
znalezieniu potrzebnych części. Zapewniamy kilka 

sposobów dotarcia do 
poszukiwanego produktu - 
wyszukiwanie wg numeru 
HC-CARGO, numeru OE, listy 
zastosowań oraz grup i specyfikacji 
produktu - wybór należy do Was.

Dlaczego nie spróbować od razu? Wejdźcie na 
stronę www.hc-cargo.pl, dowiedzcie się więcej 
o naszych produktach i usługach, przeglądajcie 
elektroniczny katalog części i wypróbujcie nasz 
sklep internetowy.

Warto regularnie odwiedzać naszą stronę - stale 
poszerzamy i aktualizujemy przydatne informacje 
i usługi.

Serdecznie zapraszamy!

HC-CARGO z bliska

Przez 24 h 
w Internecie
            

www.hc-cargo.pl


