
Uma  
promessa  
a 100%.
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1924
Fundação

A fabricação 
de moldes 
começa com a
HASCO.

1936
Fabricação de matrizes e moldes  
de injeção

1962
Apresentação da Estrutura 
de Molde Standard 
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Na base de cada história de sucesso está uma ideia.  
A nossa é oferecer a melhor solução possível para  
o fabrico de moldes. Nós inventámos a ”Estrutura de 
Molde Standard“. A HASCO opera globalmente  
e possibilita inovações para melhores e mais  
rápidos projetos.

1968
Estabelecimento da nossa 
estrutura de vendas  
e distribuição

1973
Expansão
a nível 
mundial

2008
Ofensiva
tecnológica

2012
Produção completamente
automatizada de placas

2014
Reforço da
estratégia da marca
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Reconhecemos e respondemos 
às suas necessidades e às do 
mercado.

Nós possibilitamos a fabricantes 
de moldes, técnicos de injeção 
de plástico e projetistas,  
a maneira mais fácil de  
construir moldes.

Agilidade

Simplicidade

Os nossos valores 
de marca
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Trabalhamos continuamente em 
novos produtos e serviços, para 
sermos o seu parceiro ideal no 
desenvolvimento de projetos.

Toda a nossa prática e dedicação 
estão focadas no seu sucesso.

Inovação

Performance
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Inovação

Criamos inovações vocacionadas para a fabricação 
de moldes e a injeção de plásticos. 
Estamos proativamente sempre à procura de novas 
possibilidades, de as simplificar e desenvolver em 
estreito diálogo com nossos clientes.  
Por isso, dê-nos também a conhecer as suas ideias: 
idea@hasco.com

Alexander Ulman,
Responsável pela Inovação

“Eu desenvolvo para  
os seus moldes de 
amanhã.”

–  Desenvolvimento interno de  
produtos HASCO 

–  Do protótipo ao produto final
–  Elevada frequência de inovação
–  Parcerias com clientes  

para a inovação
–  Aumento da produtividade na 

fabricação de moldes
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Standardização

Como inventores da estrutura de moldes standard,  
pensamos em unidades modulares. Com a nossa  
experiência em fabricação de moldes e boas ideias  
para standardizar, estamos constantemente a expandir  
o nosso portfólio. Como resultado, podemos sempre  
a simplificar ainda mais os seus processos com um  
alto nível de individualização e personalização.

– Gama completa de produtos
– 100.000 produtos
– Standardizados e configuráveis

“Projetar, construir, produzir -  
consistentemente e  
standard para si.”

Stefan Fritsch,
Responsável por Standards
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Factos tão duros como o aço: qualidade dos moldes  
de aço dos principais fornecedores europeus.  
O rigoroso standard alemão é significativamente  
excedido pela especificação da matéria-prima HASCO. 
Rotulagem nos produtos para rastreabilidade da sua 
origem. Muitos aços especiais são também  
disponibilizados.

–  Material da mais alta qualidade
–  Recozido para redução de 

tensões
–  Fácil de maquinar

Aço da HASCO.

“O nosso aço torna-o 
mais produtivo.”
Thomas Heuser,
Responsável pelo Aço
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Produção na HASCO

“O nosso aço torna-o 
mais produtivo.”

Para além do desenvolvimento, a nossa produção  
é o coração da HASCO. Os investimentos contínuos 
em instalações e máquinas garantem agilidade  
e excelente performance. É no perfeccionismo da 
interação entre homem e máquina, que combinamos 
precisão com velocidade.

–  Amplas instalações de produção 
por toda a Europa

–  Maquinação de alta qualidade
–  Tecnologia de máquinas de 

última geração
–  Precisão garantida
–  Produção de peças standard  

e personalizadas

Verena Hulverscheid, 
Responsável pela Fiabilidade

“Eu produzo  
precisão.”
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A permanente intransigência com a qualidade da HASCO 
tem um objetivo: A garantia de qualidade e produtividade 
nos seus processos de fabricação. É precisamente  
nisso que o apoiamos. Por exemplo, através da nossa 
Especificação para Moldes como garantia de qualidade 
HASCO.

– Gestão de projetos HASCO
– Identificação contínua de 
   produtos, rastreabilidade
– Qualidade certificada
   de acordo com as normas  
   DIN EN ISO 9001, 
   DIN EN ISO 50001
– Garantia de qualidade através da 
   Especificação para Moldes da  
   HASCO

“Eu sou a sua garantia 
de qualidade.”
Josef Gockel,
Responsável pela Qualidade

Qualidade
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A HASCO fornece produtos de topo e conselhos  
de especialistas. Os nossos 150 técnicos de vendas 
são desenhadores, especialistas em moldes,  
engenheiros e especialistas em injeção de plástico.
Parceiros de confiança e profissionais altamente  
competentes sempre à disposição para aconselhar.

– Atendimento personalizado  
 desde a consulta até à entrega
– Parceiros especializados na  
 fabricação de moldes e injeção  
 de plástico
– 90% dos tempos de resposta  
 dentro de 2 horas

Heinz Becker, 
Responsável pela Competência

”A minha vida  
é a construção  
de moldes –  
a 100%.”

Confiança  
e Competência
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Disponibilizamos-lhe um serviço individual 
sempre que precisar - de pessoa para pessoa. 
De nós, recebe aconselhamento e apoio através 
de parceiros especializados no local.  
Ou pode contactar o Portal da HASCO 24/7: 
Configurar, calcular e encomendar moldes 
online …

– 35 locais na Europa,  
 América e Ásia
– 24/7, preços, know-how  
 técnico, disponibilidade
– Processos totalmente  
 integrados no Portal  
 da HASCO
– A pesquisa e o encontrar  
 fáceis
– Acesso rápido e lógico  
 a dados de CAD

Serviço a nível 
mundial

Ute Kaiser, 
Responsável pelo Serviço

”O nosso serviço  
leva-o mais longe – 
em qualquer altura  
e em qualquer lugar.”
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A HASCO possibilita uma logística de confiança. 
Em pequena e grande escala. Regional, nacional, 
internacional. Entregamos 600 pacotes por dia  
e 200 paletes com 25.000 produtos em todo o 
mundo. Custo otimizado na máxima velocidade.

– 24 horas de entrega
– 99% de disponibilidade  
 em stock
– 95% de entrega completa
– Portes pagos dentro da UE
– Competência logística  
 a nível mundial

Rapidez de entrega

“Eu possibilito  
os seus prazos.”
Kornelia Schier,
Responsável pelos Fornecimentos
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Na HASCO, o futuro não tem nada a ver com o acaso. 
Planeamos o futuro no superior interesse dos nossos  
clientes e funcionários. Nós praticamos o desenvolvi-
mento dos recursos humanos e o desenvolvimento  
de produtos de forma intensiva e proativa.  
Damos grande importância à formação e cooperamos 
estreitamente com as escolas,universidades, faculdades 
e institutos de investigação e desenvolvimento.  
A HASCO projeta o futuro.

– Formação – 100% HASCO  
 desde o início
– Desenvolvimento contínuo  
 do pessoal
– Investimento em tecnologias  
 e serviços digitais
– Expansão da rede global
– Cooperação com pesquisa 
 institutos I&D
– Possibilitamos a produção  
 de moldes

“Tornamos possível  
com sistema.”

Futuro
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