Huco Direct voorziet de aftermarket van precisie-askoppelingen
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Click here to watch this video on YouTube
YouTube share link: https://youtu.be/p1IKxBu_u0o

Professionals in het onderhoud, reparaties en bedrijfsprocessen (MRO) weten wat stress is. Of ze nu in
een eigen onderhoudsploeg of een 24/7 storingsdienst werken: eigenlijk alle reparaties zijn dringend
en onderdelen moeten steeds snel leverbaar zijn. Maar gelukkig heeft Huco Direct ruim 85.000
precisie-askoppelingen en accessoires op voorraad, die standaard de volgende dag worden verzonden.
Huco is met name een expert in servotechniek, robotica en automatisering, maar ook één van de
topfabrikanten van precisie-askoppelingen voor OEM's en de aftermarket. Door toepassing van "lean"
productiemethoden en door haar uitgebreide aanbod van designs kan Huco askoppelingen in alle metrische
en Engelse maten leveren in diverse gradaties van torsiestijfheid, trillingsdemping en speling. MROprofessionals die onderdelen zoeken, vinden beslist een product dat de originele specificaties vervult of
overtreft.
De nieuwe Huco Direct service is een e-commerce platform, waarop klanten direct bij de Huco fabriek kunnen
bestellen – waardoor ze van een kwaliteitsvoordeel profiteren en de allerkortste levertijden hebben. Terwijl bij
leveranciers die vanuit voorraad leveren, de populaire items vaak zijn uitverkocht, gaan bij Huco de standaard
onderdelen de volgende dag al de deur uit, wat mogelijk is door het flexibele productiesysteem.
De website met de krachtige en gebruiksvriendelijke zoekmachine is zo ontworpen dat klanten hun optimale
askoppeling voor elke toepassing gemakkelijk vinden. Klanten kunnen het gewenste koppelingstype kiezen en
hun zoekopdracht verfijnen wat betreft materiaal, koppel, maten en boringdiameter. Ze kunnen zo nodig zelfs
spiebanen toevoegen en 3D CAD-modellen downloaden om zeker te zijn dat het gekozen onderdeel ook
werkelijk in hun installatie past.
Zoals we tegenwoordig bij het online shoppen verwachten, is het bestelproces eenvoudig en kunnen de
bestellingen via een creditcard of PayPal worden afgerekend in Britse ponden, euro's of Amerikaanse dollars.
Bestellingen vanuit het VK, Europa of de VS worden meestal binnen 24 uur verzonden. Zo kunnen MROprofessionals op locatie onderdelen kiezen en bestellen in de overtuiging dat de spullen zo snel mogelijk
binnen zijn om de stilstand te beperken.
Fotobijschriften:
Foto 1: Huco kan standaard onderdelen al de volgende dag verzenden dankzij haar flexibele
productiesysteem.
Foto 2: Huco is met name een expert in servotechniek, robotica en automatisering, maar ook één van de
topfabrikanten van precisie-askoppelingen voor OEM's en de aftermarket.
(Bron: AdobeStock - Nataliya Hora)
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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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Huco Direct : David Lockett
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