Huco Direct werkt flexibel in het voordeel van fabrikanten
Kleine en middelgrote fabrikanten vinden het vaak lastig om hun voorraad en cashflow in balans te
houden. In tegenstelling tot grootschalige OEM's kunnen kleinere ondernemingen zich geen
miljoenen euro's aan voorraad veroorloven. Zulke bedrijven vertrouwen op de flexibiliteit en
betrouwbaarheid van de leveranciers, die hun op korte termijn en foutloos van producten moeten
voorzien. Huco Direct levert direct vanuit de fabriek premium precisie-askoppelingen en
zuigerluchtmotoren, die bij de meeste bestellingen al de volgende dag worden verzonden.
Huco bouwt een uitgebreide serie van spelingvrije precisie-askoppelingen, waaronder Oldham-koppelingen,
veerkoppelingen, schijfkoppelingen, balgkoppelingen en stijve en flexibele klauwkoppelingen. Door
toepassing van "lean" productiemethoden kan Huco de vraag nauwkeurig voorspellen en waarborgen dat de
85.000+ standaard onderdelen uit haar catalogus in kleine partijen en doorgaans vanuit voorraad leverbaar
zijn.
Huco Direct is het nieuwe e-commerce platform, dat werd gelanceerd om fabrikanten direct met de Huco
fabriek in verbinding te stellen. Deze service dient vooral voor fabrikanten die liever een "Just-In-Time"
voorraadbeheer gebruiken dan enorme voorraden aan te houden. Bij klanten die standaard onderdelen
bestellen vanuit het VK, Europa of de VS gaan de meeste orders binnen 24 uur de deur uit.
Klanten kunnen via een eenvoudige navigatie door de catalogus bladeren en hun zoekopdrachten verfijnen
wat betreft materiaal, koppel en maat. Zodra de klant de juiste koppeling heeft gevonden, kan hij al vóór de
bestelling de boring opgeven en spiebanen toevoegen. Ingeschreven gebruikers kunnen 3D CAD-modellen
bekijken. De bestellingen mogen na bevestiging via een creditcard of PayPal worden betaald in Britse ponden,
euro's of Amerikaanse dollars.
Fotobijschrift: Huco Direct levert premium precisie-askoppelingen en zuigerluchtmotoren direct vanuit de
fabriek.

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.

Date: 16/07/2019

Altra560

page 1 / 3

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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