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1924
Powstanie firmy

Budowa form 
rozpoczyna 
się z 
HASCO.

1936
Formy wtryskowe oraz  
prasowalnicze

1962
Wprowadzenie 
znormalizowanego 
zestawu płytowego
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Naszym celem jest umożliwianie najlepszej metody  
budowy form wtryskowych. Firma HASCO  
jest wynalazcą elementów znormalizowanych.  
Działamy globalnie, oferując innowacyjne  
rozwiązania gwarantujące szybsze i lepsze  
projekty.

1968
Rozszerzenie struktur 
sprzedaży

1973
Globalna 
ekspansja

2008
Ofensywa 
techno- 
logiczna

2012
W pełni zautomatyzowane 
wytwarzanie płyt

2014
Modernizacja marki
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Dostrzegamy potrzeby klienta i 
rynku i reagujemy na nie.

Nasze produkty upraszczają  
i standaryzują branżę budowy 
form.

Elastyczność

Prostota

Wartości naszej marki



5

Nieustannie pracujemy nad 
nowymi produktami i usługami. 
Jesteśmy partnerem godnym 
zaufania.

Nasze postępowanie i zaangażo-
wanie całkowicie poświęcone  
jest Państwa sukcesowi.

Innowacje

Wydajność
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Innowacje

Tworzymy innowacje ukierunkowane na budowę 
form i technologię wtrysku tworzyw sztucznych. 
Nieprzerwanie poszukujemy nowych możliwości 
upraszczania procesu w ścisłej współpracy  
z naszymi klientami.  
Zachęcamy do podzielenia się swoimi pomysłami:  
idea@hasco.com

Alexander Ulman,
odpowiedzialny za innowacje

„Projektuję z myślą  
o Państwa formach  
w przyszłości.“ 

–  Projektowanie produktów HASCO  
we własnych zakładach

–  Od prototypu do nowego produktu
–  Częste wdrażanie innowacyjnych 

produktów
–  Innowacje we współpracy  

z klientami
–  Wzrost produktywności w zakresie 

budowy form
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Standaryzacja

Będąc wynalazcą elementów znormalizowanych, 
myślimy modułowo. Posiadając kompetencje w  
zakresie konstruowania form oraz dobre pomysły w 
zakresie standaryzacji, nieprzerwanie rozbudowujemy 
nasz asortyment. Dzięki temu, zachowując bardzo 
wysoki poziom indywidualizmu, możemy w coraz 
większym stopniu upraszczać Państwa procesy.

– Pełny asortyment
– 100 000 produktów
– Standaryzowane i 
   konfigurowalne

„Projektowanie,  
budowanie, produkcja — 
dla Państwa z konsekwentną 
standaryzacją.”
Stefan Fritsch,
odpowiedzialny za standardy
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Fakty twarde jak stal: płyty produkujemy  
z wysokiej jakości stali narzędziowej od  
wiodących europejskich dostawców.  
Specyfikacja surowca HASCO jest dużo  
bardziej zaostrzona od surowych niemieckich 
standardów. Produkty oznakowane są w celu 
identyfikacji miejsca pochodzenia.

–  Najwyższa jakość materiałów
–  Wyżarzanie z niskimi napręże-

niami
–  Łatwa obróbka

Stal HASCO

„Dbamy o najwyższą  
jakość materiałów.“
Thomas Heuser,
odpowiedzialny za stal
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Produkcja HASCO

Oprócz projektowania, najistotniejsza dla HASCO 
jest produkcja. Ciągłe inwestycje w maszyny i 
urządzenia zapewniają elastyczność i najwyższą 
wydajność. W doskonałej interakcji człowieka  
z maszyną łączymy precyzję i prędkość.

–  Produkcja w Europie
–  Obróbka High-End
–  Najnowocześniejsze maszyny
–  Gwarancja precyzji
–  Produkcja elementów  

znormalizowanych  
i niestandardowych

Verena Hulverscheid, 
odpowiedzialna za niezawodność

„Przede wszystkim 
precyzja.“
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W pełni bezkompromisowa jakość HASCO ma  
jeden cel: zapewnienie jakości i produktywności 
Państwa procesów produkcji. Służymy wsparciem 
poprzez zapewniającą jakość specyfikację  
elementów HASCO.

– Certyfikaty: DIN EN ISO 9001,  
 DIN EN ISO 50001
– Łatwa identyfikacja produktu
– Etykietowanie
– Specyfikacja HASCO

„Daję Państwu  
gwarancję naszej  
jakości.”
Josef Gockel,
odpowiedzialny za jakość

Jakość
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HASCO dostarcza najwyższej klasy produkty,  
uzupełnione kompetentnym doradztwem.  
Mamy 150 sprzedawców technicznych, którzy  
są konstruktorami, specjalistami budowy form,  
inżynierami oraz fachowcami w zakresie odlewania 
wtryskowego. Nasi inżynierowie sprzedaży zawsze 
służą pomocą.

– Niezawodne procedury -  
 od zamówienia do dostawy
– Indywidualne podejście do klienta 
– Doradztwo techniczne
– 90% odpowiedzi na zapytania  
 realizowane w mniej niż 2 godziny

Heinz Becker, 
odpowiedzialny za kompetencje

„Daję z siebie  
100% przy  
tworzeniu form.”

Niezawodność  
i profesjonalizm
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Oferujemy indywidualny serwis na miarę Państwa 
potrzeb – osobiście i przez bezpośredni kontakt. 
Świadczymy porady i wsparcie poprzez  
kompetentne osoby kontaktowe na miejscu. 
Alternatywą jest całodobowy dostęp przez  
7 dni w tygodniu do portalu HASCO:  
konfigurowanie, kalkulacja kosztów i składanie 
zamówień na formy przez Internet …

– 35 lokalizacji w Europie,  
 Ameryce i Azji
– Całodobowa obsługa
– Customer Portal
– Szybkie tworzenie ofert  
 i zamówień
– Prosty i szybki dostęp do  
 danych CAD

Ogólnoświatowy 
serwis

Ute Kaiser, 
odpowiedzialna za serwis

„Nasz dział handlowy  
zawsze służy  
pomocą.“
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HASCO oferuje niezawodną logistykę na małą  
i dużą skalę - regionalną, krajową i międzynaro-
dową. Codziennie dostarczamy 600 paczek  
i 200 palet z 25.000 produktów do odbiorców  
na całym świecie. Zapewniamy maksymalną 
prędkość przy optymalizacji kosztów. 

– Czas dostawy 24 godziny
– 99% dostępności w magazynie
– 95% kompletnych dostaw
– Bezpłatny transport na terenie  
   Unii Europejskiej
– Logistyka na cały świat

Terminowość

„Dbam o to abyś  
otrzymał zamówienie  
na czas.”
Kornelia Schier,
odpowiedzialna za dostawy
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Przyszłość w HASCO nie jest przypadkowa. Planujemy  
dalsze działania kierując się satysfakcją naszych klientów  
i pracowników. Kształcimy oraz szkolimy nasz personel przy 
ścisłej współpracy z placówkami edukacyjnymi i badawczymi.  
HASCO kształtuje przyszłość. 

– Kształcenie – 100% HASCO  
 od samego początku
– Ciągły rozwój pracowników
– Inwestycje w technologie i  
 usługi cyfrowe
– Rozszerzenie globalnej  
 sieci sprzedaży
– Współpraca z instytutami  
 badawczymi
– Umożliwiamy budowe form

„Enabling with System.“

Przyszłość
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