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WYPOSAŻENIE WARSZTATU HC-CARGO
Oferta wyposażenia warsztatu i narzędzi HC-CARGO obejmuje bogatą gamę akcesoriów i elementów
niezbędnych w każdym warsztacie nie tylko elektromechaniki pojazdowej.
HC-CARGO oferuje pełny asortyment kabli i przewodów samochodowych - od FLRY 0,35 mm² w różnych
kolorach do przewodów spawalniczych i rozruchowych o przekroju 95 mm².
HC-CARGO posiada także w sprzedaży kable w szpulach o długości od 50 do 100 metrów oraz kable o
większym przekroju o długości od 10 do 25 metrów.
Proponujemy także najczęściej stosowane w branży
motoryzacyjnej złączki i końcówki niezbędne do
wykonania kompletnego okablowania. Współpraca z
czołowymi producentami końcówek i złączek gwarantuje, że artykuły te spełniają normy obowiązujące w
branży.

terminale i węże
konektory
kable i przewody
wtyczki i gniazda
bezpieczniki
przekaźniki
przełączniki
pióra wycieraczek
skrzynki przyłączeniowe
kierunkowskazy

HC-CARGO oferuje bezpieczniki i wyłączniki automatyczne w zakresie
napięć od 12 do 48 V wykonane wg najwyższych standardów. Dostępne
są również uniwersalne przekaźniki zwierne i rozwierne, a ponadto
przekaźniki przeznaczone do układów sterowania silnikiem.
Możemy się pochwalić bogatym asortymentem opraw bezpiecznikowych i
gniazd przekaźników.

Wielowtykowe gniazdo
przekaźnika
HC-CARGO 192160

Do przełączania i kontrolowania zainstalowanego wyposażenia elektrycznego HC-CARGO proponuje szeroki wybór przełączników klawiszowych,
przechylnych i wyciąganych, a także stacyjek.
Większość z wyżej wymienionych elementów jest dostępna również w
specjalnych zestawach. Można je dowolnie eksponować, co umożliwiaich
szybką i łatwą identyfikację.

Elementy wyposażenia warsztatu
HC-CARGO obejmują:
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Bezpieczeństwo i ochrona elementów i akcesoriów w każdym
obwodzie elektrycznym zależą także od sprawnego działania i
prawidłowych parametrów przekaźników oraz bezpieczników.

HC-CARGO 804113
Zestaw przewodów 0,35/0,50 mm²
czerwone i czarne

Ponad 2.500 artykułów do samochodów
osobowych i cieżąrowych, pojazdów rolniczych i
zastosowań przemysłowych.
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Opakowania detaliczne
Coraz większa część artykułów z logo HC-CARGO
sprzedawana jest w opakowaniach detalicznych.
Są one projektowane i udoskonalane we współpracy
z naszymi dostawcami. Po ostatecznej aprobacie
produkty trafiają do gotowych opakowań.
Teraz czekają już tylko na kupującego!

Kategorie produktów
pakowane w atrakcyjne
opakowania do sprzedaży detalicznej:

Pióra wycieraczek FlexFit
Żarówki
Lampy robocze
Oświetlenie ostrzegawcze
Kamery i monitory
Bezpieczniki, przekaźniki,
konektory

• Przetwornice
...a kolejne są już w drodze, ponieważ nieustannie
poszerzamy gamę produktów w opakowaniach do
sprzedaży detalicznej.
Dzięki temu artykuły HC-CARGO wyróźniają się na
półce i łatwo wpadają w oko.

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

www.hc-cargo.pl
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