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Precisão
na Indústria 
de Moldes.
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A fabricação de moldes  
começa com a HASCO

1924 
Fundação como empresa 
artesanal 

1930
Início da produção de ferra-
mentas de cunhagem e  
moldes de injeção

1962
Introdução do kit de construção 
de estrutura standard

1968 
Estabelecimento da própria 
estrutura de vendas

Desde 1973 
Expansão a nível mundial com 
mais de 35 subsidiárias

2008 
Ofensiva tecnológica e foco na 
construção de moldes e injeção 
de plástico

2012
Instalação de uma linha de 
produção de placas totalmente 
automatizada com normali-
zação de produtos e processos

Na origem de cada história de sucesso está uma 
ideia. A nossa é apoiá-lo o melhor possível na 
fabricação de moldes. Com este pensamento, 
desenvolvemos a estrutura standard que levou  
a HASCO a abrir o caminho para a fabricação de 
moldes moderna. Como empresa interveniente  
a nível global, trabalhamos continuamente em 
inovações para concretizar sempre melhor e mais 
rapidamente os seus projetos – resumidamente: 
Tecnologias de Rapidez deste 1924.  
O que faz de nós o parceiro ideal para a  
fabricação de moldes? A nossa agilidade e  
capacidade de inovação, a simplicidade e o  
desempenho – quatro competências, um objetivo: 
O seu sucesso.
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– 1960  Registo da patente de origem 
– 1980  Dispositivo de trincos  
 de bloqueio 
–  1983  Introdução do primeiro módulo 

de elementos standard autoprogra-
mado 

– 1985  Datador
– 1997  Postiço de marcação frontal 
–  2000  Molde K3500 de rápida  

substituição
– 2007  Anel vedante axial

Quando se trata de concretizar 
ideias, pode confiar na HASCO. Com 
as nossas mais de 100 invenções 
e patentes, somos inovadores na 
construção de moldes. Por isso, há 
mais de 90 anos que o objetivo dos 
nossos produtos e serviços é apenas 
um: Conseguir que as suas ideias se 
tornem realidade. E isso da maneira 
mais fácil possível – com a HASCO.

Como projetista, pode beneficiar da 
nossa gama completa de componentes 
de sistemas prontos a montar e do 
nosso aconselhamento especializado 
para os seus projetos. Resultado: 
Consegue concretizar mais rápida e 
mais facilmente as suas ideias.  
Os nossos sistemas standards são 
uma referência no desenho de moldes 
a nível mundial. Por outras palavras: 
connosco, concretiza cada um dos  
seus projetos.

HASCO torna possível a fabricação 
de moldes
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Produtos padronizados são compo-
nentes standard para a construção 
de moldes. Num sistema montado 
de maneira modular, são essenciais 
para a produção rápida de ferra-
mentas fiáveis para a moldação  
por injeção.

Concretizar é a nossa competência principal.
Com a descoberta dos produtos padronizados, 
definimos os standards internacionais e 
revolucionámos a produção de moldes.  
Hoje, confiamos também na nossa capacidade 
de inovação que irá definir os standards de 
amanhã.

Padrões P
Chapas processadas com precisão para 
moldes, ferramentas e dispositivos.

Padrões K
Chapas com sistema de guiamento 
para moldes de injeção. Possíveis de 
combinar segundo o princípio do kit 
de construção.

Padrões Z
Componentes de sistema prontos a 
montar para a construção de moldes.
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Sistematicamente bem sucedido  
com a HASCO

Na HASCO, temos uma gama completa de com-
ponentes de sistemas prontos a montar para a 
construção de moldes. Ao mesmo tempo, disponi-
bilizamos suporte individual e personalizado. Esta 
combinação de produtos e serviços reduz os tem-
pos de construção e instalação e aumenta a sua 
produtividade. Com a HASCO não trabalha apenas 
com um sistema para o futuro, assegura também 
vantagens significativas em relação à concorrência.

Na HASCO, respondemos a pedidos 
especiais, com desenhos personali-
zados. Podemos contar com o apoio 
especializado de engenheiros e  
técnicos de vendas dedicados,  
rápida produção, alta qualidade e 
anos de experiencia. 
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Estruturas de moldes standard
Componentes de sistemas prontos  
a instalar Produtos especiais

A HASCO opera o sistema 
automático de stocks de 
placas totalmente integrado 
mais moderno da Europa. 
5.000 posições de paleti-
zação asseguram a total 
disponibilidade mais rápida 
e os tempos de reação  
mais reduzidos. 
A ligação em rede de 
armazéns, máquinas de 
processamento e unidades 
de transporte permitem 
um processo de produção 
totalmente automático logo 
a partir da recepção da 
encomenda.
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Mais de 
100.000  
produtos.
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Grandes invenções começam com pequenas 
coisas: na HASCO os nossos engenheiros 
visionários trabanham em conjunto com foco 
num projeto especifico. Trabalhamos para uma 
melhoria continua – e isso faz de nós o parceiro 
ideal para o desenvolvimento dos seus novos 
produtos. As inovações da HASCO simplificam  
e melhoram a construção dos seus moldes.

As inovações da HASCO  
levam-no mais longe

A nossa força inovadora. 
As suas vantagens.  
Maior qualidade.  
Maior eficácia.  
Maior eficiência.
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A nossa agilidade.
As suas vantagens.
Maior fiabilidade. 
Maior flexibilidade. 
Mais rapidez.

È necessária flexibilidade para se adaptar às 
novas situações e estar um passo á frente. 
Você. A HASCO. Todos. Por isso, temos na 
nossa empresa mentes ágeis para processos 
ágeis que se ajustam completamente às 
suas necessidades. E para que possa 
concretizar com mais precisão e maior rapidez 
as suas ideias, os produtos HASCO são 
consistentemente desenhados para responder 
aos mais recentes requisitos técnicos.  
As nossas aspirações são altas: O cliente 
recebe aquilo de que necessita, quando 
necessita e onde necessita.

HASCO traz movimento
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A nossa simplicidade.  
As suas vantagens.
Mais clareza.  
Alta qualidade.
Mais inovações.

A construção de moldes e ferramentas pode 
ser complexa. Na HASCO fazemos tudo o que 
está ao nosso alcance para simplificar os seus 
processos de engenharia e aumentar a rapidez 
de construção dos seus moldes. A nossa expe-
riência é baseada em componentes inteligentes 
e standards confiáveis. Isto dá-lhe vantagens 
cruciais porque aumenta a sua produtividade 
com uma maior qualidade duradoura. 
A empresa que pode confiar. Desde 1924.

Tornamos a sua vida mais fácil
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O nosso desempenho.
As suas vantagens
Maior segurança no  
planeamento.  
Maior economia.

A nossa paixão são produtos e processos 
excelentes e um serviço de primeira!  
A sua empresa beneficia duplamente:  
Em tempo e qualidade – pode planear o seu 
negócio com confiança e obter os melhores 
resultados possíveis. Em última análise,  
isso significa para si, trabalho económico  
em toda a linha. Esta relação atrativa entre  
preço e performance só é garantida com  
os standards da HASCO.

Ótimos resultados com a HASCO
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HASCO pelo 
Mundo

HASCO Hasenclever  
GmbH + Co KG
PO Box 1720
58467 Lüdenscheid, 
Germany 
Römerweg 4
58513 Lüdenscheid, 
Germany 
T +49 2351 957-0
F +49 2351 957-237
www.hasco.com
info@hasco.com

Mais de 700 colaboradores à sua disposição 
em todo o Mundo. Desenvolvemos, produzimos, 
distribuímos e damos assistência a engenheiros, 
fabricantes de moldes e especialista de injeção nos 
seguintes países: África do Sul, Alemanha, Austrália, 
Áustria, Bélgica, Bielorrússia, Bósnia-Herzegovina, 
Brasil, Bulgária, Canadá, China, Coreia, Croácia, 
Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, EUA, 
Estónia, Filipinas, Finlândia, França, Grã-Bretanha, 
Hungria, Índia, Indonésia, Irlanda, Israel, Itália, 
Japão, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Macedónia, 
Malásia, México, Noruega, Países Baixos, Polónia, 
Portugal, República Checa, Roménia, Rússia, 
Sérvia e Montenegro, Singapura, Suécia, Suíça, 
Tailândia, Taiwan e Ucrânia. E, quase de certeza, 
perto de si.
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