
Mere tid  
til andre  
ting. 

Portalen for 
formbygning 



Vores produkter til dig:

Trykhætte
Z861/...

Gevindbøsning
Z861/...

Om HASCO Shop

Min HASCO Favoritter Indkøbskurv

AssistentZPK Specielt Varmkanal

Quick-bestilling Kontakt

Log af Svenska

Intelligent HASCO 
produktsøgning.
Med blot nogle få klik finder du netop 
den artikel, du har brug for, blandt vores 
100.000 HASCO-produkter.
–  Effektiv produktnavigering med  

omfattende fuldtekstsøgning
–  Filtrering efter 30 produktegenskaber
–  Direkte angivelse af produkt  

tilgængelighed

I samarbejde med vores kunder har vi  
optimeret HASCO-portalen, givet den et 
nyt design og tilpasset funktioner og  
servicetjenester efter dine behov. Den  
nye portal bliver nu lanceret og gør mange 
ting meget lettere.

Søgere- 
 sultater.
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Pris Mængde Varekurv CAD-eksport

Enkel  
prisberegning.
Formbygning på 60 sekunder.
–  Individuel værktøjsberegning
–  Direkte prisberegning – også ved  

specialprodukter
–  Udarbejdelse af styklister og  

ordre afgivelse
–  Understøttelse af indkøbsprocessen  

med lagring af favoritter
–  Nem, gentagen bestilling af  

vores tilbud online

Formkonfigurering 
med et klik.
Med den effektive HASCO-formbygningsassistent konfigurerer du din  
form hurtigere og enklere end nogensinde  – kun 5 trin til dit mål.
–  Komplet sortiment af monteringsklare systemkomponenter
–  Overskuelig konstruktionsproces
–  Redigeringsprogram til individuel formbygning

Direkte angivelse  
af tilbud og ordrer.
Din kundekonto omfatter alle vigtige  
oplysninger om igangværende ordrer.
–  Overskuelig ordrestatus
–  Samlet overblik over forespørgsler  

og ordrer
–  Kontinuerlig statusoplysning

Søgere- 
 sultater.

Igangværende!
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Hurtig og pålidelig 
levering.
Vi muliggør logistik med maksimal  
gennemsigtighed og enkelhed.
–  Levering over hele verden 
– Frit leveret inden for EU,  

samt Schweiz, Norge og Tyrkiet
–  Mulighed for track and trace
–  Bestillingsbaseret produktmærkning  

af label

Download af 
CAD-data.
Valget er dit – mere end 40 forskellige CAD-formater 
er til rådighed i HASCO-portalen.
–  Direkte brugerflade til mange CAD-systemer
–  Brug af forskellige udvekslingsformater
–  Praktisk styklisteeksport til beregning

Alt i ét system.
Den nye HASCO-portal forener  
virksomhedens hjemmeside og shop på 
samme adresse – www.hasco.com. 
–  Alle informationer, innovationer  

og servicetjenester 
–  Beregning, konfigurering og bestilling  

af forme
–  Hurtigt, enkelt, overskueligt,  

komplet

Igangværende!
Shop Om HASCO



www.hasco.com –  
døgnet rundt verden over. 
Alle produkter, innovationer og servicetjenester  
er til rådighed 24/7 verden over i den nye 
HASCO-kundeportal. 
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