Huco Direct biedt verzending van standaardorders de dag na bestelling
Huco Direct biedt verzending voor online orders van precisiekoppelingen de dag na bestelling – of
binnen 48 uur, als op maat gemaakte boringen en spiebanen worden geselecteerd. De dienst is zo
ontworpen dat het gemakkelijk is om rechtstreeks bij de producent te bestellen en dat beperkt de
levertijd tot een minimum. Een extra voordeel voor klanten is dat verzending naar het Verenigd
Koninkrijk, Europa en de VS gratis is.
Huco is een van de vooraanstaande producenten van precisiekoppelingen, vooral voor de servo-branche,
robotica en automatiseringsindustrie. Als topmerk van Alta Industrial Motion Corp wordt Huco ondersteund
door een mondiaal netwerk van productiecentra en heeft het geprofiteerd van aanzienlijke investeringen in de
productiecapaciteiten. Als gevolg van deze investering is Huco Direct geïntroduceerd om klanten de
mogelijkheid te bieden rechtstreeks bij de producent bestellingen te plaatsen.
Ingenieurs die een precisiekoppeling nodig hebben met exacte ontwerpvereisten merken vaak dat traditionele
online distributeur slechts een beperkt assortiment voeren – en dat betekent langere levertijden voor een
bestelling. Huco hanteert een filosofie van "lean" productie, met korte levertijden ter aanvulling van de
voorraad.
Huco Direct biedt meer dan 85.000 standaard onderdelen die binnen 24 uur na bestelling kunnen worden
verzonden. Als een klant boorgaten of spiebanen nodig heeft die niet tot de standaard opties behoren, kan
Huco het item nog steeds binnen 48 uur nadat de bestelling is geplaatst produceren en verzenden. Als er
ondersteuning bij op maat gemaakte productie of specificatie vereist is, kunt u gebruik maken van een
telefonische dienst om te spreken met een medewerker van een deskundig verkoopteam.
Gratis verzending de dag na bestelling is beschikbaar voor klanten die bestellingen plaatsen vanuit het
Verenigd Koninkrijk, Europa of de VS, en er geldt geen minimum voor de omvang van de bestelling.
Bijschriften afbeeldingen:
Afbeelding 1: Huco Direct biedt meer dan 85.000 standaard onderdelen die binnen 24 uur na bestelling
kunnen worden verzonden.
Afbeelding 2: Huco is een van de vooraanstaande producenten van precisiekoppelingen, vooral voor de
servo-branche, robotica en automatiseringsindustrie.
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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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