Gorrrące okazje sprężarki i podzespoły
do układu klimatyzacji

Your Expert in Parts

Your Expert in Parts

Wydajność i niezawodność

WIEDZIAŁEŚ?

Stale poszerzamy nasze portfolio o produkty wysokiej jakości.
Koncentrujemy się na najczęściej używanych sprężarkach i skraplaczach aby zapewnić jak najszerszą ofertę i zapewnić atrakcyjne ceny.

Sprężarki HC-CARGO
w skrócie

Skraplacze HC-CARGO w skrócie
Istotne zalety

 Bogata oferta 500 artykułów
 Większość zabezpieczona przed korozją
 Wysoka dostępność (>90%)
 Kontrola jakości u dostawców
 Kontrola szczelności i próba ciśnieniowa
 Dopuszczone do sprzedaży po testach w wewnętrznym

Istotne zalety

 Bogata oferta 500 artykułów
 Wysoka dostępność (>90%)
 Kontrola jakości u dostawców
 Testy wytrzymałości i kontrola szczelności
 Badanie trwałości w dziale jakości w Danii
 Prosty montaż

Nasza gwarancja
• Wszystkie produkty są poddawane testom w Danii
przed wprowadzeniem do sprzedaży
• Sprężarki i skraplacze wypełnione helem
⇒ Próba szczelności
• Instrukcja montażu dołączona do każdego produktu
• Wszystkie produkty widoczne w TecDocu
• Dwuletnia gwarancja
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Nasze sprężarki i skraplacze znajdują
zastosowanie w ponad 200 mln pojazdów na
rynku europejskim.

laboratorium w Danii

 Prosty montaż

Idealne dopasowanie i
gotowość do montażu

O-ringi w zestawie
Wstępnie zalane
olejem

Niemal
bez zwrotów!
Ze względu na
wysokie standardy
jakości nasz wskaźnik
reklamacji produktów do
klimatyzacji w 2021
roku wyniósł
zaledwie 1,40%!
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Bogaty wybór
produktów do klimatyzacji
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1

Całościowa oferta – ponad 2,2 tys. artykułów
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 W naszym asotymencie znajdziesz wszystkie elementy układu
klimatyzacji stworzone we współpracy ze starannie
wybranymi dostawcami.

			Idealne dopasowanie

Prosty montaż wybranych sprężarek i skraplaczy
(w zestawie o-ringi + zalane wstępnie olejem PAG).

Produkty na rynek wtórny obok
artykułów OE
			
			

Głównie produkty non-OEM uzupełnione
artykułami OE 5*

Pokrycie rynku
 Nasze kompresory i skraplacze z powodzeniem
mogą być stosowane w 200 mln pojazdów w Europie.
 Wszystkie produkty są dostępne w TecDocu poza częścami do sprężarek.
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Gaz pod niskim ciśnieniem
Gaz pod wysokim ciśnieniem
Ciecz pod wysokim ciśnieniem
Ciecz pod niskim ciśnieniem

5 najistotniejszych
elementów układu klimatyzacji:
1 Sprężarka

2 Skraplacz

3 Osuszacz

4 Zawór rozprężny

5 Parownik


Główne elementy układu klimatyzacji

Dmuchawy

Skraplacze

Czujniki ciśnienia

Parowniki

Oleje

Osuszacze

Narzędzia
daignostyczne

Zawory
rozprężne

O-ringi

Pełna oferta produktów do klimatyzacji jest dostępna na

					 www.hc-cargo.pl
The HC-CARGO logo is a trademark of Holger Christiansen A/S – A Bosch Group Company ©2008 Holger Christiansen A/S

Części
do sprężarek

Oporniki
dmuchawy
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Sprężarki

