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Maatregelen om te zorgen voor 
klanttevredenheid en goede ervaringen
•	 Denk erom het volledige systeem een service te 

geven en niet alleen symptomen te verhelpen, 
d.w.z.:

•	 Voer een zorgvuldige diagnose uit met de HC-
CARGO-tester. U bespaart daarmee tijd en 
krijgt tevreden klanten

•	 Spoel het systeem altijd door om te 
voorkomen dat er vreemde deeltjes in de 
net geïnstalleerde componenten van het 
airconditioningsysteem komen

•	 Let op: sommige condensors worden 
tegenwoordig gemaakt met zeer smalle 
lamellen. Ten gevolge hiervan moet soms ook 
de condensor worden vervangen, omdat deze 
niet doorgespoeld kan worden.

•	 Wanneer het systeem open is geweest, is het 
belangrijk om drogers en expansieventielen te 
vervangen om te zorgen dat de airconditioning 
de volledige functionaliteit behoudt.

•	 Zo zorgt u dat alles correct werkt na een 
reparatie:
o Controleer of de reparatie juist is uitgevoerd 

met de HC-CARGO-tester. Zo zorgt u dat de 
service van het airconditioningsysteem met 
airco-componenten van HC-CARGO een goede 
ervaring is voor de klant.

U vindt de dichtstbijzijnde dealer en ons  
volledige programma op 

www.hc-cargo.com

Your Expert in Parts
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De producten die u zoekt  zijn 
slechts een paar klikken verwijderd



Steeds meer voertuigen zullen in de toekomst 
een airconditioning hebben, want bestuurders 
wensen dit comfort. Niet alleen in de zomer, 
maar ook in koudere periodes, om vochtigheid 
e.d. te bestrijden.

Ons uitgebreide assortiment dekt vrijwel alle 
vooraanstaande voertuigen en modellen die op 
de Europese markt verkrijgbaar zijn.

Productassortiment:
•	 Compressoren
•	 Condensors
•	 Drogers
•	 Verdampers
•	 Expansieventielen
•	 Airco-tester
•	 Universele onderdelen (olie, 

lekkagedetectieverf, O-ringen enz.) 

We breiden ons programma bovendien 
voortdurend uit met aantrekkelijke producten 
om te voldoen aan de trends op en eisen van de 
markt.

HC-CARGO compressoren en componenten 
voor airconditioning

Uw voordelen van het 
airconditioningprogramma van HC-CARGO
•	 Voldoet aan de specificaties van de 

onafhankelijke automotive aftermarket
•	 100% maatnauwkeurigheid = klaar voor 

montage
•	 Uitgebreide garantie
•	 Beschikbaarheid en flexibel logistiek netwerk
•	 Onze experts staan klaar om u te helpen 

met aanbevelingen en om uw vragen te 
beantwoorden

•	 Stevige verpakkingen
•	 En vooral: tevreden klanten. Schone en frisse 

lucht in de auto vergroot het comfort en de 
alertheid van de bestuurder (en de passagiers) 
en draagt zo bij aan veiliger rijden

2015 – speciale aanbiedingen:
•	 Airco-testers
o Compressortester
o Temperatuurtester

•	 Meer dan 200 nieuwe producten, verdeeld over 
alle airco-productgroepen

Geteste kwaliteit tegen aantrekkelijke prijzen
De compressoren en componenten voor 
airconditioning van HC-CARGO zijn van hoge 
kwaliteit en nauwkeurig geproduceerd om te 
zorgen dat het airconditioningsysteem van 
het voertuig goed functioneert. Regelmatige 
producttesten en leveranciersaudits garanderen 
de kwaliteit en duurzaamheid van de air-
coproducten van HC-CARGO. Het HC-CARGO 
programma voor airconditioning biedt een 
aantrekkelijke verhouding tussen prijs en 
prestatie.

U kunt alle onderdelen 
en componenten snel 
en gemakkelijk online 
bestellen op     
www.hc-cargo.com

HC-CARGO CompressortesterHC-CARGO Temperatuurtester


