Huco Direct verzendt online bestellingen voortaan de volgende dag…
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Click here to watch this video on YouTube
YouTube share link: https://youtu.be/9FyIjKxm-yw

Huco is een premium merk van de Altra Industrial Motion Corporation, dat een breed aanbod aan precisieaskoppelingen levert voor industriële en commerciële toepassingen. Het productaanbod omvat Oldham-,
veer-, schijf- en balgkoppelingen, die alle een andere mate van torsiestijfheid, trillingsdemping en speling
bieden. Huco levert bovendien ook innovatieve en energiezuinige zuigerluchtmotoren met een nauwkeurige
snelheidsregeling.
Dankzij de Huco Direct Service kunnen ingenieurs hun originele onderdelen direct bij de fabrikant bestellen –
waardoor ze van een optimale kwaliteit en betrouwbare levertijden genieten. Bij leveranciers die vanuit
voorraad leveren, zijn de populaire items vaak uitverkocht, waardoor klanten soms weken op een nieuwe
levering moeten wachten. Huco garandeert dat alle standaard bestellingen de volgende dag worden
verzonden, wat mogelijk is door het flexibele productiesysteem.
Online klanten kunnen de boring kiezen en opgeven of een spiebaan nodig is voordat ze de bestelling
plaatsen om zeker te zijn dat ze de optimale askoppeling krijgen. Ingeschreven gebruikers kunnen de
technische specificaties van alle producten bekijken en gratis CAD-tekeningen downloaden. Bepaalde
luchtmotoren, servicekits en tandwielkasten kunnen ook online worden besteld.
Deze wereldwijde service omvat een gratis verzending naar elk adres in het VK, Europa en de VS. Betalingen
gaan via een creditcard, naar keuze in de Britse ponden, euro's of Amerikaanse dollars. Zodra bezoekers zich
hebben ingeschreven, kunnen ze hun recente aankopen bekijken om vervolgbestellingen te vergemakkelijken.
Fotobijschriften:
Foto 1: Huco start een e-commerce service, waarmee eindgebruikers hun precisiekoppelingen direct vanuit
het productiehoofdkwartier kunnen bestellen.
Foto 2: Via deze service kunnen ingenieurs hun originele onderdelen direct bij de fabrikant bestellen –
waardoor ze van een optimale kwaliteit en betrouwbare levertijden profiteren.
Foto 3: Het productaanbod omvat Oldham-, veer-, schijf- en balgkoppelingen, maar ook zuigerluchtmotoren.
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Over Huco Direct
Huco is al ruim 50 jaar vernieuwend bezig en wordt daarom als een wereldleider in de technologieën van
precisie-askoppelingen en zuigerluchtmotoren beschouwd. Huco beschikt over een uitgebreide
praktijkervaring en gebruikt de modernste materialen om innovatieve aandrijfoplossingen te ontwerpen en
te bouwen die aan de zwaarste eisen van de klanten voldoen.
Huco heeft een e-commerce service gelanceerd, zodat eindgebruikers hun precisiekoppelingen direct bij
de fabriek in het Britse Hertfordshire kunnen bestellen. Als klanten via Huco Direct bestellen, komen de
originele onderdelen direct van de fabrikant – waardoor ze van kwaliteitsvoordelen en betrouwbare
leveringstijden genieten. Er zijn ruim 85.000 standaard onderdeelnummers op voorraad, die binnen 24 uur
verzonden kunnen worden, waarbij de verzending naar elk adres in het VK, Europa en de VS gratis is.
Voor meer informatie gaat u naar www.hucodirect.com
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Editor Contact
DMA Europa Ltd : Brittany Kennan
Tel: +44 (0)1562 751436
Web: brittany@dmaeuropa.com
Email: brittany@dmaeuropa.com

Company Contact
Huco Direct : David Lockett
Tel: 01992 501900
Web: www.hucodirect.com
Email: david.lockett@altramotion.com
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