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Sprawdzona jakość, wiele zastosowań
Niezależnie czy poszukujesz części do samochodów
osobowych, pojazdów użytkowych, maszyn rolniczych
czy sprzętu pływającego, wszystko to znajdziesz w
jednym miejscu!

Dzięki HC-Cargo masz dostęp do niezwykle bogatej oferty
części elektrycznych do pojazdów. Nasze produkty są
konkurencyjne cenowo i odznaczają się solidną jakością.

Części elektryczne i sterowanie silnikiem
• Pompy elektryczne, klaksony, dmuchawy, włączniki
zapłonu, silniki, ramiona i pióra wycieraczek
• Narzędzia pomiarowe, izolatory akumulatorów i
przetwornice napięcia
• Uniwersalne sondy lambda
• Akcesoria porawiające bezpieczeństwo takie jak
asystenci parkowania, czujniki cofania oraz systemy
obserwacji przestrzeni wokół pojazdu
• Świece żarowe i cewki gaszenia

Materiały warsztatowe
• Okablowanie, bezpieczniki, przekaźniki,
wtyczki, gniazda, testery multifukcyjne
• Przełączniki do wielu zastosowań

Alternatory, rozruszniki,
silniki prądu stałego i
rozruszniki prądnicowe
• Całościowa oferta
• Do samochodów osobowych, pojazdów
użytkowych, maszyn przemysłowych i
rolniczych, sprzętu pływającego oraz
urządzeń elektrycznych - również
pracujących na wolnym powietrzu
• Szczegółowa lista zastosowań i krosów

Oświetlenie
• Tylne lampy zespolone
• Lampy ostrzegawcze obrotowe
• Żarówki
• Lampy robocze
• Elementy odblaskowe

Sprężarki klimatyzacji
• Szczegółowa lista zastosowań i krosów
• Stosowane w zdecydowanej większości
pojazdów w Europie

Części do alternatorów i prądnic
• Obudowy, pokrywy, koła pasowe, tuleje
• Bogaty wybór regulatorów, prostowników,
stojanów, łożysk, szczotek itd.
• Zestawy naprawcze oraz wiele innych części
niezbędnych do naprawy alternatorów
wszelkiego typu

Części do sprężarek klimatyzacji
• Bogaty wybór części do sprężarek klimatyzacji
• Części uniwersalne takie jak
o-ringi, uszczelnienia, oleje itp.
• Narzędzia diagnostyczne

Części do rozruszników, silników prądu
stałego i rozruszników prądnicowych
• Szeroki asortyment części do rozruszników i
rozruszników prądnicowych
• Wirniki, cewki, bendiksy, elektromagnesy,
szczotki, tuleje, obudowy, zestawy
naprawcze oraz wiele innych części
niezbędnych do naprawy rozruszników
wszelkiego typu

Elementy układu
klimatyzacji
• Osuszacze, skraplacze,
parowniki i zawory rozprężne
• Stałe wzbogacanie oferty

“

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 dopasowania
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.
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Zaloguj się przy pomocy emaila i hasła
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Posiadamy certyfikat ISO 9001 i pracujemy
zgodnie ze standardami obowiązującymi
w branży motoryzacyjnej.

