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1924
Oprichting

Matrijzenbouw 
begint met  
HASCO.

1936
Pers- en spuitgietmatrijzen

1962
Introductie normdelen- 
bouwkastsysteem
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Aan het begin van ieder succesverhaal staat  
een idee. Ons idee is, u zo goed mogelijk bij  
de matrijzenbouw te ondersteunen. Wij hebben  
de normdelen ontwikkeld. HASCO is wereldwijd 
actief en maakt innovaties voor snellere en  
betere projecten mogelijk. 

1968
Eigen sales-structuren

1973
Wereldwijde 
uitbreiding

2008
Techno-
logisch 
offensief 

2012
Geautomatiseerde 
platenproductie

2014
Verscherping van de  
marktorientatie
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Wij herkennen uw benodigdheden 
en die van de markt en reageren 
daarop.

Wij maken het voor matrijzen- 
bouwers, spuitgieters en  
constructeuren mogelijk op een  
eenvoudige manier matrijzen  
te bouwen.

Agility

Simplicity

Onze brand values
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Wij werken voortdurend aan nieu-
we producten en services,  
om voor u de ideale  
ontwikkelingspartner te zijn.

Ons totaal handelen en  
engagement geldt uw succes.

Innovation

Performance
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Innovatie

Wij creëren doelgerichte innovaties voor de  
matrijzenbouw en de spuitgietindustrie.  
Proactief zijn wij steeds op zoek naar nieuwe  
mogelijkheden ter vereenvoudiging en  
ontwikkelen deze in overleg met onze klanten. 
Graag pakken wij ook uw idee op:  
idea@hasco.com

Alexander Ulman,
Enabler for Innovation

“Ik ontwikkel voor 
uw matrijzen van 
morgen.” 

– HASCO Inhouse productont- 
 wikkeling
– Van prototype tot nieuw product
– Hoge frequentie bij innovaties
– Samenwerking met onze klanten  
 ten bate van innovaties
– Verhoging van de productiviteit in  
 de matrijzenbouw
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Standaardisering

Als uitvinder van de normdelen denken wij in een 
bouwkast-systeem. Met ervaring in de matrijzenbouw 
en goede ideeën voor de standaardisering breiden wij 
voortdurend ons assortiment uit. Daardoor kunnen  
wij uw processen met een zeer hoge graad aan  
individualisering steeds verder vereenvoudigen.

–  Compleet sortiment
–  100.000 producten
–  Gestandardiseerd en  

configureerbaar

“Construeren, bouwen, produceren – 
Voor u consistent  
gestandaardiseerd.”
Stefan Fritsch,
Enabler for Standards
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Staalharde feiten: kwaliteits-gereedschapstaal 
van Europese topleveranciers.
De strenge Duitse normen worden door  
de HASCO grondstofspecificaties duidelijk  
overtroefd. Produktmarkering voor de  
traceerbaarheid tot aan de oorsprong.
Vele speciale stalen mogelijk.

–  Hoogste materiaalkwaliteit
–  Spanningsarm voorgegloeid
–  Eenvoudige bewerking

HASCO-staal

“Ons staal maakt  
u productief.”
Thomas Heuser,
Enabler for Steel
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HASCO productie

“Ons staal maakt  
u productief.”

Naast de ontwikkeling is onze productie het  
HASCO-kernstuk. Permanente investeringen  
in machines en uitrusting verzekeren onze  
behendigheid en hoog prestatievermogen.  
De perfekte wisselwerking tussen mens  
en machine verenigt precisie en snelheid.

–  Uitgebreide productiecapaciteiten 
in Europa

– High-end verspaning
– Modernste machinetechnieken
– Gegarandeerde precisie
– Standaard en special productie

Verena Hulverscheid, 
Enabler for Reliability

“Ik produceer 
precisie.”
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Doorgaand, onbuigzame HASCO-kwaliteit heeft 
een doel: het borgen van kwaliteit en productiviteit 
in uw productieprocessen. Daarbij ondersteunen 
wij u. Bijvoorbeeld door onze kwaliteits borgende 
matrijsspecificatie.

– HASCO procesmanagement
– Doorgaande productkentekening,  
 traceerbaarheid gecertificeerde  
 kwaliteit volgens  
 DIN EN ISO 9001,  
 DIN EN ISO 50001
– Gegarandeerde kwaliteit door  
 HASCO-matrijsspecificatie

“Ik ben uw gegaran- 
deerde kwaliteit.”
Josef Gockel,
Enabler for Quality

Kwaliteit
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HASCO levert u topproducten plus competent 
advies. Onze 150 technische sales-engineers zijn 
constructeurs, matrijzenbouwers, ingenieurs of 
spuitgietspecialisten. Betrouwbare partners
en ervaren professionals op ooghoogte.

–  Persoonlijke begeleiding van  
de bestelling tot aanlevering

–  Partners met matrijzenbouw-  
of spuitgietexpertise

–  90% antwoordtijden binnen  
2 uur

Heinz Becker, 
Enabler for Competence

“Ik leef matrij-
zenbouw – 
met 100%.“

Betrouwbaarheid  
en competentie
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Wij bieden u een individuele service op maat –  
persoonlijk, van mens tot mens. Bij ons krijgt  
u advies en support door competente aanspreek-
partners ter plaatse. Of 24 / 7 via het  
HASCO-portaal: online configureren,  
calculeren en bestellen …

–  35x op locaties in Europa, 
Amerika en Azie

–  24 / 7 prijzen, techniek,  
beschikbaarheid

–  Compleet geïntegreerde  
processen in het  
HASCO-portaal

–  Eenvoudig zoeken en vinden
–  Logisch en snel toegang tot 

CAD-bestanden

Wereldwijde service

Ute Kaiser, 
Enabler for Service

“Onze service brengt 
u vooruit –  
altijd en overal.”
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HASCO maakt betrouwbare logistiek in kleine en  
grote stijl mogelijk. Regionaal, nationaal, internationaal. 
Wij leveren dagelijks wereldwijd 600 pakketten en  
200 paletten met ca. 25.000 producten uit.
Kosten geoptimaliseerd in topsnelheid.

–  24 uur levertijden
–  99% vanaf magazijn leverbaar
–  95% complete leveringen
–  Zonder vrachtkosten binnen  

de EU
–  Logistieke competentie,  

wereldwijd

Leversnelheid

“Ik maak uw afspraken 
mogelijk.”
Kornelia Schier,
Enabler for Deliveries
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Toekomst heeft bij HASCO niets met toeval te maken. 
In het interesse van onze klanten en medewerkers  
plannen wij de toekomst. Wij houden ons intensief en 
proactief met de ontwikkeling van onze medewerkers 
en producten bezig. Wij leiden op en werken nauw 
samen met opleidings- en ontwikkelingsinstituten. 
HASCO geeft vorm aan de toekomst.

–  Opleiding – 100% HASCO van 
begin af aan

–  Voortdurende ontwikkeling van 
het personeel

–  Investeringen in technologie en 
digitale services

–  Uitbreiding van het wereldwijde 
netwerk

–  Samenwerking met  
ontwikkelingsinstituten

–  „Enabler“ voor de matrijzenbouw

“Wij maken het  
met systeem mogelijk.”

Toekomst
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