
100%
forpligtelse.



2

1924
Grundlæggelse

Formbygning 
begynder med 
HASCO.

1936
Presse- og
sprøjtestøbeforme

1962
Indførelse af 
standardmodulsystemet
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Hver succeshistorie starter med en 
grundlæggende idé. Vores idé er, at yde den 
bedst mulige støtte til formbygning. Til det har 
vi udviklet standarden. HASCO agerer globalt 
og muliggør innovationer for hurtigere og  
bedre projekter.

1968
Egne
salgsstrukturer

1973
Verden-
somspæn-
dende 
ekspansion

2008
Teknologisk
offensiv

2012
Fuldautomatisk 
pladeproduktion

2014
Skærpelse af 
brand-retningen
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Vi anerkender og reagerer på  
dine behov og efterspørgslen  
på markedet.

Vi muliggør udførelse af værktøjs-
og formbygning, sprøjtestøbning 
og konstruktioner på den enkleste 
måde.

Agilitet

Enkelhed

Vores varemærkeværdier
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Vi arbejder kontinuerligt på nye 
produkter og servicetjenester  
for at forblive din optimale  
udviklingspartner.

Vores indsats og engagement 
handler om at sikre din succes.

Innovation

Ydelse
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Innovation

Vi skaber målrettede innovationer for 
formbygning og plastsprøjtestøbning 
Proaktivt er vi altid på udkig efter 
nye muligheder til forenkling 
med agile udviklingsmetoder og i dialog 
med vores kunder. Fortæl os gerne om 
dine ideer: idea@hasco.com

Alexander Ulman,
Innovationsfacilitator

"Jeg udvikler   
for dine former  
i fremtiden." 

–  HASCO-produktudvikling 
   in-house
–  Fra prototyper til nye produkter
– Høj innovationsfrekvens
–  Innovationspartnerskaber 
   med kunder
–  Øget produktivitet inden for  

formbygning
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Standardisering

Som opfinder af standarden tænker vi i modulsystemer. 
Med vores kompetence inden for formbygning 
og gode standardiseringsideer udvider vi kontinuerligt 
vores sortiment. Således er vi altid i stand til at forenkle 
dine processer yderligere med en meget høj  
individualiseringsgrad.

– Komplet sortiment
– 100.000 produkter
– Standardisierede og 
   konfigurerbare

"Konstruere, 
bygge, producere – 
for dig konsekvent 
standardiseret."
Stefan Fritsch,
Facilitator for standarder
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Stålhårde fakta: Kvalitetsværktøjsstål fra  
europæiske TOP-leverandører. De strenge  
krav iht. den tyske standard overgås tydeligt  
af HASCOs råvarespecifikation. 
Fra produktmærkning til sporbarhed 
og oprindelse. Stort udvalg af 
specialstål.

–  Højeste materialekvalitet
–  Spændingsfrit udglødet
–  Nem bearbejdning

HASCO-stål

"Vores stål gør 
dig produktiv."
Thomas Heuser,
Facilitator for stål
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HASCO-produktion

"Vores stål gør 
dig produktiv."

Ud over udviklingen udgør vores produktion  
kernen for HASCO. Permanente maskin- og 
anlægsinvesteringer sikrer agilitet og maksimal 
ydelse. Vi forener præcision og hastighed i et 
perfekt samspil mellem menneske og maskine.

–  Omfattende produktions-
   kapacitet i Europa
–  Højkvalitets maskinbearbejdning
–  Nyeste maskinteknik
–  Garanteret præcision
–  Standard- og specialfremstilling

Verena Hulverscheid, 
Facilitator for pålidelighed

"Jeg producerer
præcision."
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Gennemgående kompromisløs HASCO-kvalitet 
har et mål: Sikring af kvalitet og produktivitet i  
dine fremstillingsprocesser. Hermed støtter vi dig.  
For eksempel med vores kvalitetssikrende  
HASCO-værktøjsspecifikation.

– HASCO-processtyring
– Gennemgående produkt-
   mærkning og sporbarhed
– Certificeret kvalitet 
   iht. DIN EN ISO 9001, 
   DIN EN ISO 50001
– Kvalitetssikring med 
   HASCO-værktøjsspecifikation

"Jeg er din 
kvalitetsgaranti."
Josef Gockel,
Kvalitetsfacilitator

Kvalitet
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HASCO leverer top-produkter samt kompetent 
rådgivning. Vores 150 tekniske salgsmedarbejdere 
er konstruktører, formbyggere, ingeniører og  
specialister i sprøjtestøbning. Pålidelige partnere 
og kompetente professionelle i øjenhøjde.

– Personlig rådgivning ved 
   bestilling og afvikling
– Kontaktperson med kompetencer
   inden for formbygning og  
   sprøjtestøbning
– Svartid 90% inden for 2 timer

Heinz Becker, 
Kompetencefacilitator

"Jeg lever 
 formbygning 
 – 100%."

Pålidelighed
og kompetence
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Vi tilbyder individuelle servicetjeneste efter 
dine behov – personlig service på højt niveau. 
Hos os får du rådgivning og støtte af kompetente 
medarbejdere på stedet. eller 24 / 7 via HASCO 
Portal: Online konfigurering, beregning og 
bestilling af forme …

– 35 gange på stedet, Europa, 
   Amerika, Asien
– døgnet rundt, priser, 
   teknik, tilgængelighed
– Fuldt integrerede processer på 
   HASCO Portal
– Effektiv søgefunktion
– Logisk og hurtig adgang til 
   CAD-data

Service verden over

Ute Kaiser, 
Servicefacilitator

"Vores service 
bringer dig videre –
overalt til hver en tid."
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HASCO muliggør pålidelig logistik. 
Både i stor og lille skala. Regionalt, nationalt, 
internationalt. Vi leverer dagligt 600 pakker 
og 200 paller med 25.000 produkter verden  
over Omkostningsoptimeret og lynhurtigt.

– 24 timers leveringstid
– 99% lagertilgængelighed
– 95% komplet levering
– Frit leveret inden for EU,
– Logistik-kompetence over  
   hele verden

Hurtig levering

"Jeg muliggør 
dine tidsfrister."
Kornelia Schier,
Leveringsfacilitator
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Hos HASCO er fremtiden ikke overladt til tilfældighederne. 
Vi planlægger fremtiden med tanke på vores kunder  
og medarbejdere. Vi fokuserer på intensiv og proaktiv  
personaleudvikling og produktudvikling. Vi uddaner,  
oplærer og samarbejder tæt med uddannelses- og 
forskningsinstitutioner. HASCO former fremtiden.

– Uddannelse– 100% HASCO 
   fra starten
– Konsekvent medarbejder-
   udvikling
– Investering i teknologi 
   og digital service
– Udvidelse af det globale netværk
– Samarbejde med forsknings- 
   institutioner
– Facilitatorer for formbygning

"Vi muliggør
med system."

Fremtiden
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