


Hoqitech® Press Punch

Gipszkarton profil
lyukasztásra tervezve.

Az egyedi tervezésű Press Punch 
egy új, eddig nem ismert szintre 
emeli a lyukasztás folyamatát. 
Kialakításának köszönhetően 

villámgyorsan teljesíti a 
feladatát, maga mögé utasítva 
a jelenleg lyukasztásra használt 

megoldásokat.



„Soha nem volt ennyire 
könnyű a lyukasztás”.

Pillanatok alatt kész a precíz áttörés. Pont oda ahová elképzelte. 
A Hoqitech® Press Punch  olyan innovatív eszköz, amely pont 

ott lyukaszt, ahol szükséges. Nem jelent kihívást, ha közel 
helyezkednek el a profilok egymáshoz. Dupla profilokat is 

lyukaszt, a sarkokban pedig egyenesen verhetetlen. 

Edzett acél, nanotechnológiával borított feje, könnyűszerrel 
dolgozik. Lássuk használat közben! 

https://www.youtube.com/watch?v=MqOJMeY_GzA
https://www.youtube.com/watch?v=s3Y-hTU-GcU


Hoqitech® Press Punch

Behozhatatlan előny 
pillanatok alatt.
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Összeszerelés Pozicionálás

2 3

Lyukasztás

Egy lyuk 4 másodperc * alatt készül el.

UW, CW, UD, CD profilok lyukasztására alkalmas. 

Gyorsan dolgozhat vele a nehezen hozzáférhető 
sarkokban, valamint két gipszkarton profil között is.

Dupla gipszkarton profilokat is átlyukaszt.
 
Megnöveli a beépített rendszerek élettartamát.

Használatakor nem keletkezik hő, sem fémforgács.

Nem gyengíti a gipszkarton profil statikai szerkezetét.

Kettes típusú présgépekhez tervezve.

* A lyukasztási sebesség a présgép gyorsaságától függ. 



Professzionális lyukasztás 
több dimenzióban.

45 mm
átmérő

65 mm
átmérő



Élvédés?
Nem probléma.

A precízen kivitelezett áttörés csak a munkafolyamat egyik 
része. Szükség van élvédésre is, hogy a beépített rendszerek ne 
sérüljenek. Ezért alkottuk meg az élvédő gyűrűt amely pontosan 

illeszkedik a lyukasztásba. 

Erős, peremezett gumigyűrű ami mindenhol megállja a helyét.  
Lássuk hogy működik!

Mindeddig az áttörések 
élvédése körülményes, 

hosszadalmas 
munkafolyamat volt. Az 
élvédő gumigyűrűnek 

köszönhetően azonban 
másodpercekre redukálódik 

az élek professzionális 
védése.

https://www.youtube.com/watch?v=7SsyqOh4qcM


Két lyukasztófej, négy 
dimenzió.

Az élvédő gumigyűrűknek köszönhetően minden lyukasztófej két 
különböző méretű lyukat alakít ki, attól függően, hogy mekkora 
belső átmérőjű élvédő gyűrű kerül elhelyezésre az áttörésekben.   

Négy különböző átmérő kialakítása egyszerűen, pillanatok 
alatt.

45 mm
átmérőjű 
lyukasztó

40 mm
belső 

átmérő

30 mm
belső 

átmérő

65 mm
átmérőjű 
lyukasztó

60 mm
belső 

átmérő

50 mm
belső 

átmérő



A titok a részletekben rejlik.
A Hoqitech® Press Punch gondosan megtervezett, nagy 
odafigyeléssel készülő szerszám, amelyet munkatársaink 
kézzel szerelnek össze és egyedi azonosítóval látnak el.

A tervezés során kiemelt fontosságú feladat volt a 
használhatóság. Szem előtt tartottuk azonban azt is, hogy a 
szerszám a lehető legkönnyebb legyen, ezért nem tartalmaz 

felesleges alkatrészeket. A nanotechnológiás bevonatnak 
köszönhetően pedig nem igényel különleges karbantartást, ezért 

bármilyen építkezésen megállja a helyét.

Rozsdamentes, vegybarnított külső bevonat.

Nanotechnológiával bevont felület.

Cserélhető vágóél és vágóbélyeg.

Edzett acél vágópersely és vágóbélyeg.



A hatékonyság több szabad 
erőforrást eredményez.

Valós problémák hívták életre a Hoqitech® Press Punch-ot. 
„Tudjuk, hogy az idő pénz, a gyors és professzionális munka 

pedig hamar kifizetődik.” - Carlos
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Hoqitech® Press Punch

Egyszerűbben, gyorsabban, 
jobban!



További információért, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén.

www.hoqitech.com
info@hoqitech.com

+36 30 683 73 13

A Hoqitech® Press Punch oltalom alatt álló termék. 


