
HOOGS CUTTING SYSTEMS 
GmbH & Co. KG 

A minőségi vágásért. 
 

 
 

 



 Velünk mindig jól tudsz vágni!  
 
Keményen dolgozunk azon, hogy megkönnyítsük   a gyártást   – a modern, 
Németországban gyártott vágógépekkel.  
 
Az egyik   -vezető német gyártóként - szinte minden követelményhez fejlesztettünk 
vágógépeket – a textilipartól kezdve a környezetvédelemen át a reklámiparig.    
 

Még a globalizáció idején is: A minőségnek nagy hagyománya van számunkra.  A 
közel 100 éves gyártásból származó szakértelem minden gépünkben 
megmutatkozik. Munkatársaink ismerik ügyfeleink kívánságait, tudják, mi a fontos 
és elkötelezettek a minőségi gépek iránt.   
 
Megbízhatóság? Velünk olyan természetes, mint valaha. A robusztus konstrukció 
és a modern technológia hosszú élettartamot garantál. Ha mégis   
hiba történik, szakembereink gyorsan és költséghatékonyan végzik el a 
javításokat. Pótalkatrész-raktárunk jól felszerelt és garantálja a gyors 
rendelkezésre állást. 
 
A rugalmasság a 21. század kihívása. Ezért nagyon fontos számunkra a 
szolgáltatás. Azonnal reagálunk ügyfeleink kívánságaira. A folyamatos párbeszéd 
új és optimalizált megoldásokat eredményez szinte minden alkalmazási területen. 

 Örömmel mutatjuk be termékeinket személyesen önnek. 
 

 



 



A speciálistől a sokoldalúig 
HOOGS vágógépek. 
 

 

Ezen kívül számos speciális kivitelben 
rendelhetőek, és mindig gyors és egyszerű 
munkát tesznek lehetővé. 

 

 

Elektromos és sűrített levegős gépek 
 
Elektromos és sűrített levegős gépeink, 
amelyeket sokféle típusban kínálunk önnek 
akár 15 mm-es vágási magasságig, textíliák, 
fóliák és szintetikus anyagok széles 
választékának pontos vágását biztosítják. 

Könnyen használható, erőteljes 
teljesítményű és pontos gépek a 
termelésben.  A modelltípustól függően 
további változatok és kiterjedt kiegészítő 
választék áll még rendelkezésre. 

Körkéses gépek. 
Kör alakú késes gépeink igazi erőművek, és szinte 
minden textíliához és szintetikus anyaghoz pontos 
vágást biztosítanak, akár 45 mm-es vágási 
magasságban is. Három különböző 
modellsorozatban állnak rendelkezésre. 

 



 
Kézi lehúzó- és vágóeszközeinkkel 
milliméter pontosan vághatja a textíliákat és 
más hasonló anyagokat: szinte 
anyagveszteség nélküli vágás, egyszerű és 
pontos termelés. 

Automatikus terítő és véglevágó berendezések. 

A kézi terítő és véglevágókst egyedileg 
gyártjuk a terítőasztal szélességéhez. 
Könnyen elsajátítható a működésük, 
karbantartást nem igénylő, kétoldalas 
csúszó- vagy görgős vezetővel ellátott 
szalagemelők teszik hatékonnyá a munkát. 

Ugyanazok a mechanikai kialakítások és 
előnyök, mint a kézi eszközöknél. 
Automatikus terítő- és 
határolóberendezéseink ideálisak a 
nagyobb anyagszélességű feladatokhoz és 
a kapacitások még job kihasználásához. 

 

Automatikus fektető- és vágóeszközeink 
egyetlen gombnyomással működnek. A 
karbantartást nem igénylő és robusztus 
aszinkron motorral felszerelve milliméteres 
pontosságú terítést és vágást érhet el, 
anyagveszteség nélkül. 

 

 

 
 

Manuális terítő és véglevágó berendezések. 

 



Beépített berendezések 
Beépített gépeinket jól ismert gépipari cégek   
számos automatizálási megoldásában 
használják, és átveszik a nagy teljesítményű 
"vágás” módszerét. Nagy késsebességű 
gépeink a pontos vágásokhoz illenek, 
gyors lefogóképességű határolóink a 

 

nagyobb vágási magasság eléréséhez lettek 
fejlesztve, a kétoldalas vágógépek 
rendelkeznek közvetlen meghajtással is, a 
hosszanti vágógépek, a speciális anyagokhoz 
ideálisak. Mindezek, akár telepítésre kész 
modulok szerint gyártva is elérhetők: Minden 
kihívásra a megfelelő megoldást kínáljuk   
önnek. 
 

Munkaasztalok 
 Örömmel szállítjuk Önnek a megfelelő 
munkaasztalt fektető-és vágóeszközeinkhez.      
Precíziós téglalap alakú csőszerkezetének 
köszönhetően nagyon stabil és kopásálló. 

Munkaasztalaink 30 mm vastag, bevont 
munkalapokkal 80-90   cm -es 
munkamagasságuk állítható csuklós 
lábakkal változtatható.  A munkaasztalokat 
egyedileg, az ön saját igényei szerint 
gyártjuk. 
 

 

 

 

 

 



Egyedi berendezések 
Teljesen automatikus ZSL-A és VL-A 
vágórendszereink kifinomult technológiával 
és magas racionalizálási hatásfokkal 
dolgoznak a terítés és a vágás során.    
Mindkét rendszerrel feszültségmentes 
téglalap alakú belül üreges (csőanyagokat), 
anyagokat is feldolgozhat.  

 

Oszd fel, rakd egymásra vagy tekerd fel. 
Mindkét rendszer teljesen automatikusan 
fut, könnyen kezelhető és egyedileg az ön 
igényeihez igazítható. 
 

Tartozékok 
Minden eszköz és minden gép, amely 
elhagyja a termelésünket, pontosan 
regisztrálva van nálunk. Raktárunk 
kiválóan fel van szerelve, és a legtöbb 
fontos alkatrész és kopó anyag készen 
áll az Ön számára. 

Ez a magas rendelkezésre állás, gyors 
szállítást jelent az ön megrendelése 
esetén. 
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Alkalmazási területek. 

 
> Textilipar 
> Lakástextíliák 
> Bőr, szőrmeés bőr 
> Kárpit- és bútoripar 
> Szőnyegek, Hullámok- és 

padlóburkolatok 
> Sátrak, ponyvák és napellenzők 
> Autóipar 
> Környezet- és szűréstechnika 

 
 

 

 

 
> Energiatechnológia 
> Biztonságtechnika 
> Repülőgépipar 
> Tereprendezés 
> Csomagolóipar 
> Reklámtechnika 
> Alkalmazhatóságok széles skálája a 

kézműiparban  
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