
 

 

De HSGM HSG-3-Therm  

is een professionele thermische snijder om zeer fijne en delicate  

synthetische stoffen mee te snijden en tegelijkertijd te sealen. 
 

De geselecteerde werktemperatuur wordt constant gehouden  

door middel van een temperatuurregelsysteem.  

 

HSGM HSG-3-Therm 
 

 Stand-by  

temperatuur 

 Continue belastbaar 

 Instelbare  

werktemperatuur 

tot max. 600 ºC   

 Dit alles maakt het 

mogelijk sneller te 

werken 

 Voedingsspanning: 

230V - 50Hz 

 Vermogen: 500Watt 

 Netsnoerlengte 2mtr 

met eurostekker 

 Schakelaar met  

indicatie lampje 

 Zeer flexibele kabel 

2 mtr  

(optie 3 of 5 mtr) 

 Gewicht 11,7 kg 

 Afmeting: 

300x185x170mm 

 Mes eenvoudig  

te verwisselen 

 

De HSG-3-Therm  

wordt geleverd incl.  

 

1 x R-Therm mes 

Gebruiksaanwijzing 

HSGM HSG-3-Therm    Art. nr:   24.1.551 

1 

 
 

R-Therm mes     

 
 

V-Therm mes     

 
    

   Art. nr:   24.3.560 

 
 

   Art. nr:   24.3.561 

De onderstaande messen zijn los leverbaar & passen op de  

HSG-3-Therm 

 zie onderstaande specificaties.  

Toepassing: om zeer fijne en delicate synthetische stoffen mee te snijden  

                  en tegelijkertijd te sealen. Snijvlak 21mm. 

Toepassing: om zeer fijne en delicate synthetische stoffen mee te snijden  

                  en tegelijkertijd te sealen. Mes aan beide zijden geslepen. 
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De HSGM HSG-MK-S1-2.4/020 

is een compacte professionele thermische snijder,  

die speciaal is ontworpen voor het uitsnijden van contouren en vormen  

in lichte synthetisch stoffen zoals gordijnen, vitrages en  

andere stoffen in de confectie industrie. 
 

U heeft de keuze uit twee type handvatten om mee te werken,  

zie types hieronder 

 

HSGM  
HSG-MK-S1-2.4/020 

 

 Inschakelduur: 

continue belastbaar 

 Stand-by  

temperatuur 

 Werktemperatuur: 

Instelbaar tot  

max. 600 ºC  

 Voedingsspanning: 

230V - 50Hz 

 Vermogen: 55Watt 

 Netsnoerlengte 2mtr 

met eurostekker 

 De flexibele kabel 

van trafo naar  

handvat is 2m. 

 Gewicht 2,7 kg 

 Afmeting: 

160x160x122mm 

 Mes eenvoudig  

te verwisselen 
             

                          De 

HSG-MK-S12.4/20 

 

wordt geleverd incl. 

Gebruiksaanwijzing! 
          

                  Mes niet  

     meegeleverd. 

HSGM HSG-MK-S1-2.4/020    Art. nr:   24.1.640 
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MK-S1-85 Handvat     

 
    

   Art. nr:   24.1.660 

De onderstaande onderdelen/messen zijn los leverbaar & passen op de  

HSG-MK-S1-2.4/020 

 zie onderstaande specificaties.  

Specificatie: Handvat met 2 meter kabel, Lengte handvat 85mm. 
 

 

 

   Art. nr:   24.1.661 

 
 
 

MK-S1-105 Handvat     

Specificatie: : Handvat met 2 meter kabel, Lengte handvat 105mm. 
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   Art. nr:   24.3.576 

 
 

MK-S1-N mes     

Toepassing: voor het snijden van contouren/vormen in dunne synthetische stoffen 

 
 

    

Art. nr:   24.3.575 

 
 

 

MK-S1 mes     

Toepassing: voor het snijden van contouren/vormen in dunne synthetische stoffen 
 

 
 

   Art. nr:   24.3.577 

 
 

MK-S1-D mes     

Toepassing: voor het snijden van contouren/vormen in dunne synthetische stoffen 
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De HSGM HSG-KSM-2 

is een professionele thermische sealer,  

die speciaal is ontworpen voor het sealen van de randen van  

geweven vilt en andere zwaardere synthetisch stoffen. 

 

HSGM HSG-KSM-2 
 

 Inschakelduur: 

continue belastbaar 

 Stand-by  

temperatuur 

 Werktemperatuur: 

Instelbaar tot  

max. 600 ºC  

 Voedingsspanning: 

230V - 50Hz 

 Vermogen: 350Watt 

 Netsnoerlengte 2mtr 

met eurostekker 

 De flexibele kabel 

van trafo naar  

handvat is 2m. 

 Gewicht 12 kg 

 Afmeting: 

300x185x170mm 

 Mes eenvoudig  

te verwisselen 

 

Inclusief: 

 1 KS-1 vork, maak 

keuze uit type: 

A, B of C 

 gebruiksaanwijzing 

HSGM HSG-KSM-2    Art. nr:   24.1.645 

4 

KS-1-A  Vork 

Art. nr:   24.3.580 

De onderstaande thermische vorken zijn los leverbaar & passen op de  

HSG-KSM-2 

 Zie specificaties.  

KS-1-C  Vork 

Art. nr:   24.3.582 

KS-1-B  Vork 

Art. nr:   24.3.581 
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De HSGM HSG-0  

is een thermische snijder om synthetische stoffen zoals o.a.  

textielstoffen, gordijnstoffen, vitrages, markiesdoek, zonneschermdoek, 

vilt, canvas, zeil, folie etc. te snijden en tegelijkertijd dicht te branden. 

 

HSGM HSG-0 

 

 Opwarmtijd 6-8 sec 

 Inschakelduur: 

12sec aan/48sec uit 

 Voedingsspanning: 

230V - 50Hz 

 Vermogen: 60Watt 

 Netsnoerlengte 2mtr 

met eurostekker 

 Mes eenvoudig  

te verwisselen 

 Gewicht 1 kg 

 

De HSGM HSG-0 

 wordt geleverd incl. 

 

 1 x R-mes 

 Ophanghaak 

 Gebruiksaanwijzing HSGM HSG-0    Art. nr:   24.1.010 

5 

 

 

 

R mes     

 

 

 
 

V mes     

 

   Art. nr:   24.3.030 

 

 

   Art. nr:   24.3.120 

De onderstaande messen zijn los leverbaar & passen op de  

HSG-0 

 zie onderstaande specificaties.  

 

 

   Art. nr:   24.3.060 

 

 

 
 

F-2 mes     
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F-3 mes     

 

 

 

HS-S mes     

 

    

   Art. nr:   24.3.070 

 

 

   Art. nr:   24.3.090 

 

 

   Art. nr:   24.3.220 

 

 

 

HS-SG mes     

 

 

   Art. nr:   24.3.010 

 

 

   Art. nr:   24.3.130 

 

 

   Art. nr:   24.3.080 

 

 

 

HSO-N mes     

 

 

 
 

H mes     

 

 

 

 C mes     

 

HSGM Thermische Textielsnijders & Sealers                                                                                                                   



                                                                                                                  
  

 

 

 

 KM mes 

 
 
 
 

RU mes  

Size Ø 3-12mm    

 

    

   Art. nr:   24.3.092 

  
 Art. nr: 24.3.133 = Ø 3mm 
 Art. nr: 24.3.132 = Ø 4mm 
 Art. nr: 24.3.131 = Ø 5mm 
 Art. nr: 24.3.134 = Ø 6mm 
 Art. nr: 24.3.135 = Ø 7mm 
 Art. nr: 24.3.136 = Ø 8mm 
 Art. nr: 24.3.137 = Ø 9mm 
 Art. nr: 24.3.138 = Ø 10mm 
 Art. nr: 24.3.139 = Ø 11mm 
 Art. nr: 24.3.141 = Ø 12mm 

 

 

 

   Art. nr:   24.3.140 

 
 

SF snijvoet  

 exclusief R mes  
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   Art. nr:   24.3.153 

 

 

Snijmes protector    

 

    

   Art. nr:   24.2.100 

 

Hard plastic  

draagkoffer    
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De HSGM HSG-0-Electronic 

is een comfortabele, zeer lichte thermische snijder om synthetisch  

materiaal, zoals o.a. textielstoffen, gordijnstoffen, vitrages, markiesdoek, 

zonneschermdoek, vilt, canvas, zeil, folie etc. te snijden en  

tegelijkertijd dicht te branden. 

 

HSGM  

HSG-0-Electronic 

 

 Opwarmtijd 6 sec 

 Inschakelduur: 

12sec aan/48sec uit 

 Voedingsspanning: 

230V - 50Hz 

 Vermogen: 120Watt 

 Netsnoerlengte 3mtr 

met eurostekker 

 Mes eenvoudig  

te verwisselen 

 Mes temperatuur: 

600°C  

 Gewicht 450 gram 
 

De HSG-0-Electronic 

 wordt geleverd incl. 
 

 1 x R-50 mes 

 Ophanghaak 

 Gebruiksaanwijzing 
HSGM HSG-0-Electronic   Art. nr:   24.1.030 
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Art. nr:   24.3.050 
 

 

 

 

R-50 mes 
 

 

 

 

Art. nr:   24.3.040 
 

 

 

 

Art. nr:   24.3.060 
 

 

 

 

 

R-1 mes 
 

 

 

 
 

F-2 mes 
 

 

De onderstaande messen zijn los leverbaar & passen op de  

HSG-0-Electronic 

 zie onderstaande specificaties.  
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VST mes     

 

 

   Art. nr:   24.3.500 

 

 

   Art. nr:   24.3.501 

 
 

STA mes     

 

 

   Art. nr:   24.3.091 

 

 

   Art. nr:   24.3.093 

 

 

HS-S-15 mes     

 

 
 

HS-S-15-F mes     
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HSGM 
 

Wat is thermisch snijden? 
 

Het thermisch snijden van synthetisch materiaal (touw, kabel, koorden, banden,  

riemen, zeil, doek, canvas, gordijn, vitrage, vilt, textiel etc.) is een speciaal procedé  

dat steeds belangrijker wordt in fabricage procedés en in de kleding industrie. 

 

Inmiddels heeft de traditionele mechanische snijtechniek zijn grenzen bereikt, vanwege 

de onvoldoende “stevigheid” van de snijkanten. 

 

De standaard snijtechnieken vereisen bijna altijd een aanvullende nabewerking, stiksels 

met een naaimachine of thermo afdichting met een thermo folie. De kosten van deze  

aanvullende handelingen zijn hoog en zullen alleen maar toenemen. Tegenwoordig is  

het zeer belangrijk om zoveel mogelijk procedés te combineren, om zo tijd en geld te  

besparen. Stop daarom met het mechanische snijden en profiteer van het “thermische  

snijden” en “afdichtingssysteem” in één! 

 
Ons eenvoudige snijsysteem is zeer succesvol. Het mes wordt zeer snel verhit binnen  

6 - 8 seconden tot 600º C, door de transformator. Alle synthetische stoffen die met het 

mes in aanraking komen zullen smelten. In een weefsel, zullen de afzonderlijke  

schering en inslaggaren in elkaar smelten, mits ze dicht genoeg bij elkaar liggen, en zo  

een samenhangend geheel vormen. 

 

De machines, gereedschappen en messen weergegeven in deze catalogus zijn slechts 

een kleine verscheidenheid van onze producten. Hoofdzakelijk fabriceren wij machines  

voor specifieke doeleinden, maar we leveren ook componenten en onderdelen om  

bestaande of nieuw aangekochte machines te modificeren. 

 

Op verzoek fabriceren wij speciaal geconstrueerde machine, onderdelen en messen. 

 

Verder fabriceren wij: 

 

Industriële Touw snijders 

Industriële Textiel snijders 

Styrofoam snijders (piepschuim) 

Touw en band snijmachines 

Machines die stoffen in de breedte snijden 

Machines die stoffen in de lengte snijden 

Installaties die thermische vormen snijden 

Speciale onderdelen, apparaten en machines 

Op maat gemaakte messen 
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Wereldwijd Distributeur 
van 

HSGM & ENGEL 

 

A. Hofmanweg 55 

2031 BH   Haarlem 
The Netherlands 

 
Tel:              023-3030124 

WhatsApp:  06-24558408 
 

info@cwtnl.com 
 

 

Bezoek onze website  

 

www.connectorworldtrade.com 

www.hsgm.org 
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