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tempo para  
outras coisas.
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o fabrico de  
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Sobre a HASCO

Minha conta

Eu procuro

Os nossos produtos para si:

Casquilho 
roscado
Z160/...

Bucha de  
aperto
Z861/...

K P Z

Favoritos Carrinho

Assistente Especial Canal quente

QuickOrder Contacto

Shop Logout Português

Pesquisa inteligente 
de produtos HASCO.
Com apenas alguns cliques, encontrará  
precisamente o que pesquisou entre 
100.000 produtos HASCO.
– Navegação eficiente entre produtos com 
   pesquisa de texto completa e abrangente
– Filtragem por 30 propriedades de produto
– Consulta em tempo real da disponibilidade 
   de produtos

Com base no diálogo com os nossos 
clientes, otimizámos o portal da HASCO, 
reconfigurámo-lo e adaptámos funções  
e serviços às suas necessidades.  
É agora lançado o novo portal,  
que simplifica muitos aspetos.

Resultados.
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PÁGINA INICIAL  >  CATÁLOGO DE PRODUTOS  >  Z  >  ELEMENTOS DE GUIAMENTO  >  ELEMENTOS DE CENTRAGEM  >  ANGULAR  >  Z19/B1XH1XL1

Z19/b1xh1xl1
Mordente de guiamento

Instruções de montagem

Link geral para download

Todos Todos

Número de encomenda Preço Quantidade Carrinho Exportação CAD

PDF, 255,0KB

Fácil cálculo  
de custos.
Configuração de moldes em 60 segundos.
– Cálculo de molde personalizado
– Determinação direta dos custos –  
   incluindo produtos especiais
– Criar e encomendar listas de materiais
– Fácil processo de consultas e  
   encomendas

Configuração desejada 
premindo um botão.
Com o assistente de configuração de moldes HASCO de alto desempenho  
pode configurar o seu molde com uma rapidez e facilidade nunca antes vistas –  
em apenas 5 passos alcançará o seu objetivo.
– Gama completa de componentes de sistema prontos a montar
– Processo de construção claro 
– Editor para layouts individualizados do molde

Consulta em tempo
real de orçamentos
e encomendas
A sua conta de cliente contém todas as 
informações importantes relativamente  
ao seu processamento atual.
– Transparência quanto ao estado de 
   processamento
– Visão geral completa das consultas  
   e das encomendas
– Sempre totalmente informado

C
ar

rin
ho



Entrega rápida  
e fiável
Proporcionamos a máxima transparência 
e conveniência para a sua logística.
– Fornecimento internacional em  
   localizações por todo o mundo
– Portes pagos dentro da UE, Suiça,  
   Noruega e Turquia
– Acompanhamento transparente
– Rotulagem de produtos em função  
   do pedido, se desejado

Download de 
dados CAD 
A escolha é sua – no portal da HASCO estão  
armazenados mais de 40 formatos CAD diferentes.
– Interface direta para muitos sistemas CAD
– Utilização de diversos formatos de leitura
– Exportação prática de listas de peças para  
   o custear

Tudo num só  
sistema. 
O novo portal da HASCO une o website 
da empresa e a loja num só endereço – 
www.hasco.com.  
– Todas as informações, inovações  
   e serviços
– Calcular, configurar e encomendar  
   moldes
– Rápido, simples, claro e completo

Em curso.
Shop Sobre a HASCO



www.hasco.com –
a qualquer hora e em 
qualquer parte do mundo.
Todos os produtos, inovações e serviços
estão disponíveis no novo portal do cliente
HASCO, 24 horas por dia, todos os dias
e em todo o mundo. 
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