Ingenieurs zoeken heil in Huco Direct voor snelle levering
In de concurrerende wereld van productontwerp is het vaak een kwestie van wie het eerst komt,
wie het eerst maalt. Met andere woorden, als u uw nieuwste product introduceert voordat de
concurrent hetzelfde doet met zijn product, is de kans veel groter dat u de kosten van uw
onderzoek en ontwikkeling kunt terugwinnen en een voorsprong op de concurrent verovert.
Daarom staan ingenieurs onder immense druk om prototypen binnen extreem korte tijd te leveren
– en dat betekent dat ze volledig moeten kunnen vertrouwen op hun leverancier.
In het geval van precisiekoppelingen staat Huco, een topmerk van Altra Industrial Motion Corp., bekend om
de grote keuze aan hoogwaardige ontwerpen. Met de introductie van Huco Direct, kunnen klanten nu
rechtstreeks bestellingen plaatsen bij de fabriek via een online platform. Deze service is met name geschikt
voor ingenieurs die geringe volumes en snelle levering vereisen, want er wordt beloofd dat bij alle
standaardorders verzending naar het Verenigd Koninkrijk, Europa en de VS de dag na bestelling plaatsvindt.
Ingenieurs die nauwkeurige oplossingen, zonder speling, zoeken die aan hun ontwerpvereisten voldoen,
zullen merken dat het gemakkelijk is om te vinden wat ze zoeken in de lijst van meer dan 85.000 beschikbare
standaard onderdelen, dankzij het gebruik van filters en een zoekfunctie. Verkrijgbare typen koppelingen zijn
onder meer Oldham, beam, schijf, balg, dubbel, star en flexibele klauw, alsmede kruiskoppelingen en mini
wrijvingskoppelingen. Na selectie van het koppelingstype kan men zoeken op materiaal, koppel en
afmetingen; voor compleet ontwerpbeheer is het zelfs mogelijk de diameter van de boring te specificeren en
indien nodig spiebanen toe te voegen.
Nadat ze de site hebben doorzocht op een onderdeel dat aan hun behoeften voldoet, kunnen geregistreerde
gebruikers een CAD-model in 3D downloaden in verschillende bestandsindelingen.
Net zoals bij de meeste platforms voor e-commerce kan met een enkele muisklik het gewenste product
worden toegevoegd aan het winkelwagentje, waarna betaald kan worden via een creditcard of PayPal, met de
keuze uit het Britse pond, de euro of de dollar als valuta.
In tegenstelling tot veel andere online verkopers die enkel optreden als distributeurs voor andere merken,
kopen klanten rechtstreeks van de fabrikant. Met volledige controle over de toeleveringsketen kan Huco de
meeste standaard bestellingen binnen 24 uur verzenden. Dit is de ideale service voor een ingenieur die erop
moet kunnen vertrouwen dat zijn bestelling op tijd geleverd wordt.
Bijschriften afbeeldingen:
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Afbeelding 1: Ingenieurs die nauwkeurige oplossingen, zonder speling, zoeken die aan hun ontwerpvereisten
voldoen merken dat het gemakkelijk is om te vinden wat ze zoeken in de lijst van meer dan 85.000
beschikbare standaard onderdelen.
Afbeelding 2: Geregistreerde gebruikers kunnen een CAD-model in 3D downloaden in verschillende
bestandsindelingen.

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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Company Contact
Huco Direct : David Lockett
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Web: www.hucodirect.com
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