Wózki widłowe
i przeładunek materiałów
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Przeładunek materiałów
Wszystkie produkty z jednego źródła
Oferta HC-CARGO obejmuje szeroki asortyment produktów
do wózków widłowych, układarek, rozwiązań dostępowych itp.

 Ponad 180 rozruszników i alternatorów




▪ w tym produkty OEM
Ponad 650 zastosowań
Nasze podzespoły — dostępne również w TecAllianceu
Produkty oświetleniowe o różnym przeznaczeniu — przede wszystkim
dla bezpieczeństwa środowiska pracy

 Telewizja przemysłowa
 Materiały eksploatacyjne dla warsztatów (przewody, okablowanie, bezpieczniki itp.)

TOP 10:
Podzespoły i zastosowania
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Producent

Zastosowania

Podzespoły

Mitsubishi

117

35

Caterpillar

102

12

Toyota

80

14

TCM

56

19

Nissan

53

22

Komatsu

45

32

Hyster

37

29

Manitou

25

21

Clark

24

26

Yale

22

14
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Światła strefowe LED

(wiązka czerwona albo niebieska)

System kamer
bezprzewodowych
(z akumulatorem)

Alarmy cofania /
Światła ostrzegawcze

(do sygnalizacji dźwiękowej i wizualnej)

Bezpieczeństwo wózka widłowego
Bezpieczeństwo środowiska pracy
Jeśli wykorzystujesz wózki widłowe albo
zajmujesz się ich obsługą serwisową, to
z całą pewnością zdajesz sobie sprawę
z zagrożeń, jakie mogą one stwarzać
dla osób obecnych w ich otoczeniu,
a także z trudności, jakich przysparza ich
codzienne użytkowanie. W jaki zatem
sposób można uczynić środowisko pracy
bezpieczniejszym i skutecznie

przeciwdziałać potencjalnym szkodom
powodowanym przez wózki widłowe?
HC-CARGO oferuje szeroki asortyment
produktów, które niezawodnie zapewniają
bezpieczeństwo w środowisku wspólnej
pracy ludzi i wózków widłowych. Należą
do nich między innymi światła punktowe
i strefowe oraz kamery — w tym kamery
cofania.
Oprócz nich — i poza produktami RM
— w naszym asortymencie znajdziesz także
bogaty wybór części do napraw i materiały
eksploatacyjne.
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widłowych…
Mitsubishi
NISSAN
Jakość ma znaczenie
Marka HC-CARGO to synonim solidnej
jakości.
Dzięki rzetelnym i powtarzalnym
procedurom nasz dział jakości
niezmiennie zapewnia odpowiednią
jakość produktów.

Caterpillar
Toyota Clark

K O M AT S U
Yale

• 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

Manitou

TCM
Case

LINDE
JCB

i innych!

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.

www.hc-cargo.pl
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