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Onze producten voor u:

chroefdraad-
bus
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Favorieten Winkelmand

Assistent Extra Hot runner

QuickOrder Contact

Shop Afmelden Nederlands

Intelligente  
zoekopdrachten 
HASCO-producten.
Met slechts enkele muisklikken vindt u tussen 
100.000 HASCO-producten exact het artikel  
dat u zoekt.
– Efficiente productnavigatie met uitgebreid  
   zoeken in volledige tekst
– Filteren op 30 producteigenschappen
– Productbeschikbaarheid live controleren

In overleg met onze klanten hebben we het 
HASCO-portaal geoptimaliseerd. Deze 
kreeg opnieuw vorm door zowel functies 
als services naar behoeften aan te passen. 
Het portaal gaat nu van start en maakt  
alles een stuk eenvoudiger.

Hits.
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STARTPAGINA  >  PRODUCTCATALOGUS  >  Z  >  GELEIDINGSELEMENTEN  >  CENTREERELEMENTEN  >  HOEKIG  >  Z19/B1XH1XL1

Z19/b1xh1xl1
Geleidewang 

Montage-instructie

Algemene downloadlink

Alles Alles

Bestelnummer Prijs Hoeveelheid Winkelmand CAD-export

PDF, 255,0KB

Eenvoudige  
kostenberekening.
In 60 seconden naar de bouw van  
een matrijs.
– Rechtstreekse multifunctionele drivers  
   op veel CAD-systemen
– Gebruik van verschillende  
   uitwisselingsformaten
– Praktische export van stuklijsten  
   voor de kostenberekening
– Ondersteuning in de inkoopprocedure  
   door speciaal aanvraagproces
– Offertes eenvoudig online bestellen  
   en bestellingen herhalen

Gewenste configuratie 
met een druk op  
de knop.
Met de high-performance HASCO-matrijsstructuurassistent configureert u uw matrijs  
zo snel en eenvoudig als nooit tevoren – u bereikt uw doel in slechts 5 stappen.
– Compleet assortiment inbouwklare componenten
– Overzichtelijk constructieproces
– Editor voor individuele matrijsopbouw

Live status- 
controle van  
offerte en order
Uw account bevat alle belangrijke  
informatie over de lopende bewerking.
– Transparantie over de bewerkingsstatus.
– Volledige overzicht over aanvragen  
   en orders
– Steeds op de hoogte
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Snelle en betrouw-
bare levering.
We maken de hoogste transparantie en 
eenvoud voor uw logistiek mogelijk.
– Levering op alle locaties wereldwijd
– Voor zendingen binnen de EU en naar  
   Zwitserland, Noorwegen en Turkije,  
   worden geen kosten berekend
– Transparante follow-up
– Desgewenst contractgebonden  
   productetikettering

Download van 
CAD-gegevens
U hebt de keuze – in het HASCO-portaal vindt u meer 
dan 40 verschillende CAD-systeemversies.
– Rechtstreekse multifunctionele drivers op veel  
   CAD-systemen
– Gebruik van verschillende uitwisselingsformaten
– Praktische export van stuklijsten voor de  
   kostenberekening

Alles-in-èèn- 
systeem.
Het nieuwe HASCO-portaal verenigt  
corporate website en shop onder  
èèn adres – www.hasco.com.  
– Alle informatie, innovaties en  
   services
– Matrijzen, configureren, bestellen
– Snel, eenvoudig, overzichtelijk,  
   compleet

Bezig met 
uitvoeren.
Shop Over HASCO



www.hasco.com –
wereldwijd en de  
klok rond. 
Alle producten, innovaties en services zijn 
wereldwijd en 24/7 in het nieuwe  
HASCO-klantenportaal verkrijgbaar.
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