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Your Expert in Parts

HC-CARGO WERKPLAATS vERbRuiKSGOEdEREn

Het HC-CARGO assortiment Werkplaats verbruiksgoederen en gereedschap-
pen biedt u een uitgebreide reeks artikelen en componenten die veel worden 
gebruikt in de automotive werkplaats en nodig zijn in iedere werkplaats voor 
auto-elektronica. 

HC-CARGO biedt u een volledig assortiment automotive kabels en bedrading, 
van 0,35 mm² FLRY kabel in verschillende kleuren tot 95 mm² las- en start-
kabel.  
HC-CARGO biedt u draad op rollen van 50-100 meter lengte en kabels van 
grotere afmetingen van 10 tot 25 meter lang.

 

 HC-CARGO 804113 
 0,35/0,50 mm²  
 rood/zwart display      

Om te zorgen dat de kabelboom altijd goed is aangesloten en geassem-
bleerd, vindt u in de HC-CARGO portfolio ook de meest voorkomende con-
nectoren en klemmen uit de automotive branche. HC-CARGO werkt samen 
met vooraanstaande fabrikanten van klemmen en connectoren om te zorgen 
dat de producten worden gemaakt volgens de automotive normen. 

Voor de veiligheid en bescherming van component-
en en accessoires in een elektrisch circuit is het 
ook belangrijk dat alle relais en zekeringen goed 
functioneren en de juiste specificaties hebben.  
HC-CARGO biedt zekeringen en schakelaars voor 
vrijwel iedere  
12-48V eis, die zijn gemaakt volgens de hoogste 
normen in de branche. Het zijn zowel universele 
maak-en-breek relais als specifieke relais voor  
motormanagementsystemen.

HC-CARGO heeft natuurlijk ook een breed assorti-
ment zekeringhouders en relaisvoeten, voor vrijwel 
alle wensen.

 

Voor het schakelen en bewaken van geïnstalleerde 
elektrische apparatuur kan HC-CARGO u helpen om 
het juiste artikel te kiezen uit ons ruime assorti-
ment tuimelschakelaars, wipschakelaars, trekscha-
kelaars én ontstekings- en startschakelaars.
 

Bijna alle hierboven genoemde componenten zijn verkrijgbaar in 
speciale assortimenten. De assortimentsdozen kunt u makkelijk in de 
rekken opbergen om ze snel en eenvoudig te herkennen.

HC-CARGO 192160 
Relais Multiplugset
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Om de dichtstbijzijnde HC-CARGO 
dealer te vinden en voor een overzicht 
van ons volledige programma ga naar

www.hc-cargo.nl

Your Expert in Parts

Voor een volledig overzicht van het 
complete assortiment HC-CARGO 
Accessoires kunt u een bezoek brengen aan 
onze website op www.hc-cargo.nl of vraag 
de nieuwste uitgave van de papieren  
HC-CARGO Accessoires catalogus aan.


