


 

                                                                                                                  

 

 

 

 

      

 

De HSG-OE is een thermische snijder voor  

de vakman & de Doe-het-zelver, die op zeer eenvoudige wijze  

profiel-sleuven snijdt in Polystyreen, EPS, Tempex, Styrofoam,  

Styropor, Piepschuim & Hardschuimplaten bedoelt, voor o.a.  

leidingen, pijpen, slangen, kabels etc.  

Geschikt voor kleinere projecten! 

 

HSG-OE 

 

 Opwarmtijd 6-8 sec 

 Inschakelduur: 

12sec aan/48sec uit 

 Voedingsspanning: 

230V-50Hz 

 Vermogen: 90Watt 

 Netsnoerlengte 6mtr 

met eurostekker 

 Messen eenvoudig  

te verwisselen 

 Voorkomt  

Piepschuim stof 

 Gewicht 1300 gram 

(excl. mes) 

 Mes niet inbegrepen! 

 

De HSG-OE wordt  

geleverd incl. 

 

 Ophanghaak 

 Gebruiksaanwijzing 

 

Alle onderstaande messen zijn los leverbaar en passen op de  

HSG-OE 

HSG-OE    Art. nr:   25.1.100 

Art. nr: 25.2.120 

Art. nr: 25.2.121 

Art. nr: 25.2.122 

Mes N-1 16, rondgebogen voor Ø16mm sleuven,  

met dieptebegrenzing (instelbaar) 

Mes N-1 20, rondgebogen voor Ø20mm sleuven,  

met dieptebegrenzing (instelbaar) 

Mes N-1 27, rondgebogen voor Ø27mm sleuven,  

met dieptebegrenzing (instelbaar) 
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Art. nr: 25.2.133 Mes N-1 14, rondgebogen voor Ø14mm sleuven,  

met dieptebegrenzing (instelbaar) 



 
 

 

 

 

      

 

Alle onderstaande messen zijn los leverbaar en passen op de  

HSG-OE 

 zie onderstaande specificaties.  

Art. nr: 25.2.132 

Art. nr: 25.2.150 

Art. nr: 25.2.151 

Mes N-2 B-30, hoekig gebogen voor breedte van 

30mm sleuven, met dieptebegrenzing (instelbaar) 

Art. nr: 25.2.131 Mes N-2 B-25, hoekig gebogen voor breedte van 

25mm sleuven, met dieptebegrenzing (instelbaar) 

Art. nr: 25.2.130 
Mes N-2 B-20, hoekig gebogen voor breedte van 

20mm sleuven, met dieptebegrenzing (instelbaar) 

Art. nr: 25.2.152 

Mes Groefsnede A, met dieptebegrenzing. 

Zie tekening voor de afmetingen in mm. 

Mes Groefsnede B, met dieptebegrenzing. 

Zie tekening voor de afmetingen in mm. 

Mes Groefsnede C, met dieptebegrenzing. 

Zie tekening voor de afmetingen in mm. 
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Art. nr: 25.2.123 Mes N-1 34, rondgebogen voor Ø34mm sleuven,  

met dieptebegrenzing (instelbaar) 

Art. nr: 25.2.129 
Mes N-2 B-16, hoekig gebogen voor breedte van 

16mm sleuven, met dieptebegrenzing (instelbaar) 



  

 

 

De ENGEL-CUTTER is een robuuste en universele thermische snijder  

voor de Vakman & de Doe-Het-Zelver.  

Met de ENGEL-CUTTER snijdt men met gemak door Polystyreen, 

EPS, Tempex, Styrofoam, Styropor, Piepschuim & Hardschuimplaten  

tot 100 millimeter dikte.  

Ook het snijden van profiel groeven gaat zeer eenvoudig. 

 

ENGEL-CUTTER 

 

 Opwarmtijd 10sec 

 Inschakelduur: 

12sec aan/48sec uit 

 Voedingsspanning: 

230V-50Hz 

 Vermogen: 100Watt 

 Mes temperatuur: 

max. 500ºC (930ºF) 

 Netsnoerlengte 3mtr 

met eurostekker 

 Snijdt platen tot 

max. 100mm dikte 

 Messen eenvoudig  

te verwisselen 

 Voorkomt  

Piepschuim stof 

 Gewicht 1025 gram 

(incl. mes) 

 

De ENGEL-CUTTER 

wordt geleverd incl. 
 

 1 x C-70 mes voor 

platen tot 70mm  

dikte 

 1 ophanghaak 

 gebruiksaanwijzing 
Alle onderstaande adapters & messen zijn los leverbaar & passen op de  

ENGEL-CUTTER 

 Voor toepassing zie onderstaande specificaties.  

ENGEL-CUTTER    Art. nr:   25.1.010 

Art. nr: 25.2.010 

Art. nr: 25.2.020 

Art. nr: 25.2.050 

Art. nr: 25.2.060 

Art. nr: 25.2.070 

Art. nr: 25.2.090 

Art. nr: 25.2.080 

Art. nr: 25.2.100 

Mes C-70, voor plaatdiktes tot 70mm 

Mes C-100, voor plaatdiktes tot 100mm 

Mes CN-14, halfrond voor 14mm groeven 

Mes CN-20, halfrond voor 20mm groeven 

Mes CN-26, halfrond voor 26mm groeven 

Mes CR-20, halfrond voor 20mm groeven,  

met diepte begrenzing 

Mes CS-20, rechthoekig voor 20mm groeven,  

met diepte begrenzing 

Mes CV-20, V-vormig voor 20mm groeven,  

met diepte begrenzing 
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Art. nr: 25.2.295 

H-A-CUTTER, met deze adapter kan men met  

precisie gleuven snijden tot 80mm breed. 

Breedtegeleider meegeleverd. 

(ENGEL-CUTTER niet inbegrepen) 

(mes niet inbegrepen)  

Art. nr: 25.2.301 Mes HLL 5x1,0mm, lengte 1meter,  

buigbaar in gewenste vorm. 

Mes is aan beide zijden geslepen 
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Art. nr: 25.2.303 Mes HLL 4x0,5mm, lengte 1meter,  

buigbaar in gewenste vorm. 



 

 

 

 

 

      

 

De HSGM STYROCUT 140 is een thermische snijder voor de vakman.  

Met de STYROCUT 140 snijdt men met gemak door Polystyreen, 

EPS, Tempex, Styrofoam, Styropor, Piepschuim & Hardschuimplaten  

tot 160 millimeter dikte.  

Ook het snijden van profiel groeven gaat zeer eenvoudig. 

 

STYROCUT 140 

 

 Opwarmtijd 10sec 

 Inschakelduur: 

12sec aan/48sec uit 

 Voedingsspanning: 

230V-50Hz 

 Vermogen: 110Watt 

 Mes temperatuur: 

max. 500ºC (930ºF) 

 Netsnoerlengte 3mtr 

met eurostekker 

 Snijdt platen tot 

max. 160mm dikte 

 Messen eenvoudig  

te verwisselen 

 Voorkomt  

Piepschuim stof 

 Gewicht 1025 gram 

 

 

De STYROCUT 140 

wordt geleverd incl. 
 

 1 x C-140 mes voor 

platen tot 140mm  

dikte 

 1 ophanghaak 

 gebruiksaanwijzing 

Alle onderstaande messen zijn los leverbaar & passen op de  

STYROCUT 140. 

 Voor toepassing zie onderstaande specificaties.  

STYROCUT 140    Art. nr:   25.1.040 

Art. nr: 25.2.030 

Art. nr: 25.2.020 

Art. nr: 25.2.050 

Art. nr: 25.2.060 

Art. nr: 25.2.070 

Art. nr: 25.2.090 

Mes C-140, voor plaatdiktes tot 140mm 

Mes C-100, voor plaatdiktes tot 100mm 

Mes CN-14, halfrond voor 14mm groeven 

Mes CN-20, halfrond voor 20mm groeven 

Mes CN-26, halfrond voor 26mm groeven 

Mes CR-20, halfrond voor 20mm groeven,  

met diepte begrenzing 

Mes C-160, voor plaatdiktes tot 160mm 

Art. nr: 25.2.080 

Art. nr: 25.2.031 

Mes CS-20, rechthoekig voor 20mm groeven,  

met diepte begrenzing 

                     6 
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Alle onderstaande messen zijn los leverbaar & passen op de  

STYROCUT 140. 

 Voor toepassing zie onderstaande specificaties.  

Art. nr: 25.2.049 

Mes D68-61, met dit mes is het mogelijk een  

gat te snijden met een doorsnede van 68mm  

en een diepte van max. 61mm (instelbaar),  

zodat u hier een hollewand inbouwdoos in  

kan plaatsen. 

Op verzoek kunnen we dit mes in verschillende  

maten laten vervaardigen (custom-made). 
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De STYROCUT 180 Electronic is een lichte, comfortabele  

thermische snijder voor professioneel gebruik,  

voor de vakman en de Doe-Het-Zelver.  

Met de STYROCUT 180 Electronic snijdt men met gemak door  

Polystyreen, EPS, Tempex, Styrofoam, Styropor, Piepschuim en 

Hardschuimschuimplaten tot 200 millimeter dikte.  

Ook het snijden van profiel groeven gaat zeer eenvoudig. 

 

STYROCUT 180 
Electronic 

 

 Opwarmtijd 6sec 

 Inschakelduur: 

12sec aan/48sec uit 

 Voedingsspanning: 

230V-50Hz 

 Vermogen: 200Watt 

 Mes temperatuur: 

max. 500ºC (930ºF) 

 Netsnoerlengte 3mtr 

met eurostekker 

 Snijdt platen tot 

max. 200mm dikte 

 Messen eenvoudig  

te verwisselen 

 Voorkomt  

Piepschuim stof 

 Gewicht 450 gram 

(incl. mes) 

 

De STYROCUT 180 

Electronic 

 wordt geleverd incl. 
 

 1 x C-180 mes voor 

platen tot 180mm  

dikte 

 1 ophanghaak 

 Gebruiksaanwijzing 

 1 koffer 

 

Alle onderstaande adapters & messen zijn los leverbaar & passen op de  

STYROCUT 180 Electronic 

 Voor toepassing zie onderstaande specificaties.  

STYROCUT 180 electronic    Art. nr:   25.1.060 

Art. nr: 25.2.020 

Art. nr: 25.2.030 

Art. nr: 25.2.031 

Art. nr: 25.2.040 

Art. nr: 25.2.110 

Art. nr: 25.2.050 

Art. nr: 25.2.060 

Mes C-100, voor plaatdiktes tot 100mm 

Mes C-140, voor plaatdiktes tot 140mm 

Mes C-160, voor plaatdiktes tot 160mm 

Mes C-180, voor plaatdiktes tot 180mm 

Mes C-200, voor plaatdiktes tot 200mm 

Mes CN-14, halfrond voor 14mm groeven 

Mes CN-20, halfrond voor 20mm groeven 
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Alle onderstaande adapters & messen zijn los leverbaar & passen op de  

STYROCUT 180 Electronic 

 Voor toepassing zie onderstaande specificaties.  

Art. nr: 25.2.070 

Art. nr: 25.2.090 

Art. nr: 25.2.080 

Mes CN-26, halfrond voor 26mm groeven 

Mes CR-20, halfrond voor 20mm groeven,  

met diepte begrenzing 

Mes CS-20, rechthoekig voor 20mm groeven,  

met diepte begrenzing 

Art. nr: 25.2.049 

Mes D68-61, met dit mes is het mogelijk een  

gat te snijden met een doorsnede van 68mm  

en een diepte van max. 61mm (instelbaar),  

zodat u hier een hollewand inbouwdoos in  

kan plaatsen.  

Op verzoek kunnen we dit mes in verschillende  

maten laten vervaardigen (custom-made). 
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De STYROCUT 230  is een zeer lichte professionele thermische snijder  

met elektronische vermogensregeling, voor een optimale instelling  

van de mes temperatuur. 

Speciaal ontworpen voor voor de Bouw, Industrie & Designers 

Met de STYROCUT 230 snijdt men met gemak door Polystyreen, 

EPS, Tempex, Styrofoam, Styropor, Piepschuim & Hardschuimplaten  

tot 230 millimeter dikte.  

Ook het snijden van profiel groeven gaat zeer eenvoudig. 

 

STYROCUT 230 
 

 

 Opwarmtijd 10sec 

 Inschakelduur: 

12sec aan/48sec uit 

 Voedingsspanning: 

230V-50Hz 

 Vermogen: 230Watt 

 Mes temperatuur: 

max. 500ºC (930ºF) 

 Netsnoerlengte 3mtr 

met eurostekker 

 Snijdt platen tot 

max. 230mm dikte 

 Messen eenvoudig  

te verwisselen 

 Voorkomt  

Piepschuim stof 

 Gewicht 600 gram 

(incl. mes) 

 

De STYROCUT 230 

 wordt geleverd incl. 
 

 1 x DSS-220 mes 

voor platen tot 

200mm dikte 

 1 x DSS-250 mes 

voor platen tot 

230mm dikte 

 1 messing borstel 

 1 schroevendraaier 

 Gebruiksaanwijzing 

 Kunststof koffer 

Alle onderstaande adapters & messen zijn los leverbaar & passen op de  

STYROCUT 230 

 Voor toepassing zie onderstaande specificaties.  

STYROCUT 230     Art. nr:   25.1.070 

Art. nr: 25.2.118 

Art. nr: 25.2.119 

Art. nr: 25.2.149 

Art. nr: 25.2.020 

Art. nr: 25.2.030 

Art. nr: 25.2.031 

Mes DSS-200, voor plaatdiktes tot 180mm 

Mes DSS-220, voor plaatdiktes tot 200mm 

Mes DSS-250, voor plaatdiktes tot 230mm 

Mes C-100, voor plaatdiktes tot 100mm 

Mes C-140, voor plaatdiktes tot 140mm 

Mes C-160, voor plaatdiktes tot 160mm 
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Alle onderstaande adapters & messen zijn los leverbaar & passen op de  

STYROCUT 230 

 Voor toepassing zie onderstaande specificaties.  

Art. nr: 25.2.070 

Art. nr: 25.2.090 

Art. nr: 25.2.080 

Mes CN-26, halfrond voor 26mm groeven 

Mes CR-20, halfrond voor 20mm groeven,  

met diepte begrenzing 

Mes CS-20, rechthoekig voor 20mm groeven,  

met diepte begrenzing 

Art. nr: 25.2.060 Mes CN-20, halfrond voor 20mm groeven 

Art. nr: 25.2.049 

Mes D68-61, met dit mes is het mogelijk een  

gat te snijden met een doorsnede van 68mm  

en een diepte van max. 61mm (instelbaar),  

zodat u hier een hollewand inbouwdoos in  

kan plaatsen. 

 

Art. nr: 25.2.050 Mes CN-14, halfrond voor 14mm groeven 

Art. nr: 25.2.110 Mes C-200, voor plaatdiktes tot 200mm 

Art. nr: 25.2.117 Mes C-230, voor plaatdiktes tot 230mm 
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Art. nr: 25.2.150 

Art. nr: 25.2.151 

Art. nr: 25.2.152 

Mes Groefsnede A, met dieptebegrenzing. 

Zie tekening voor de afmetingen in mm. 

Mes Groefsnede B, met dieptebegrenzing. 

Zie tekening voor de afmetingen in mm. 

Mes Groefsnede C, met dieptebegrenzing. 

Zie tekening voor de afmetingen in mm. 
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Profiel Sectie-adapter, voor het zeer precies snijden van groeven  

met een breedte van min. 20mm tot max. 150mm (instelbaar),  

past op de HSGM STYROCUT 230 & de STYROCUT G1-VW 

Art. nr: 25.2.300 

Profiel Sectie-adapter, voor het zeer precies  

snijden van groeven van 20 tot 150mm (instelbaar) 

 

De afgebeelde thermische snijder & het mes zijn 

niet inbegrepen! 

Art. nr: 25.2.301 
Mes HLL 5x1.0mm, lengte 1meter, buigbaar in een 

gewenste vorm. 
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Art. nr: 25.2.303 
Mes HLL 4x0.5mm, lengte 1meter, buigbaar in een 

gewenste vorm. 



 

 

 

 

 

      

 

De HSGM STYROCUT G1-VW is een professionele thermische snijder  

die constant belast kan worden met elektronische vermogensregeling, 

voor een optimale instelling van de mes temperatuur. 

Speciaal ontworpen voor voor professionals, de Bouw, Vaklieden,  

de Industrie, Designers etc. 

Met de HSGM STYROCUT G1-VW snijdt men met gemak door  

Polystyreen, EPS, Tempex, Styrofoam, Styropor, Piepschuim en  

Hardschuimplaten tot 230 millimeter dikte.  

Ook het snijden van profiel groeven gaat zeer eenvoudig. 

 

HSGM STYROCUT 
G1-VW 

 
 

 Opwarmtijd 8sec 

 Kan constant belast 

worden (100%) 

 Mes temperatuur: 

max. 600ºC(1112ºF) 

 Vermogen: 400Watt 

 Voedingspanning: 

230V-50Hz 

 Zeer flexibele kabel 

lengte 2mtr 

(optie 3mtr. max) 

 Snijdt platen tot 

max. 230mm dikte 

 Messen eenvoudig  

te verwisselen 

 Voorkomt  

Piepschuim stof 

 Gewicht 6900 gram 

(complete apparaat) 

 

De HGSM STYROCUT 

G1-VW      

 wordt geleverd incl. 
 

 Thermische snijder 

met kabel (2 of 3m) 

 1 x C-180 mes voor 

platen tot 180mm 

dikte 

 Gebruiksaanwijzing 

 

 

Alle onderstaande adapters & messen zijn los leverbaar & passen op de  

HSGM STYROCUT G1-VW 

 Voor toepassing zie onderstaande specificaties.  

HGSM STYROCUT G1-VW     Art. nr:   25.1.020 (incl. 2m kabel) 

HSGM STYROCUT G1-VW     Art. nr:   25.1.030 (incl. 3m kabel) 
 

Art. nr: 25.2.010 

Art. nr: 25.2.020 

Art. nr: 25.2.030 

Art. nr: 25.2.031 

Art. nr: 25.2.040 

Art. nr: 25.2.110 

Art. nr: 25.2.117 

Mes C-70, voor plaatdiktes tot 70mm 

Mes C-100, voor plaatdiktes tot 100mm 

Mes C-140, voor plaatdiktes tot 140mm 

Mes C-160, voor plaatdiktes tot 160mm 

Mes C-180, voor plaatdiktes tot 180mm 

Mes C-200, voor plaatdiktes tot 200mm 

Mes C-230, voor plaatdiktes tot 230mm 
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Art. nr: 25.2.070 

Art. nr: 25.2.090 

Art. nr: 25.2.080 

Art. nr: 25.2.100 

Mes CN-26, halfrond voor 26mm groeven. 

Mes CR-20, halfrond voor 20mm groeven,  

met diepte begrenzing. 

Mes CS-20, rechthoekig voor 20mm groeven,  

met diepte begrenzing. 

Mes CV-20, V-vormig voor 20mm groeven,  

met diepte begrenzing. 

Art. nr: 25.2.060 Mes CN-20, halfrond voor 20mm groeven. 

Art. nr: 25.2.050 Mes CN-14, halfrond voor 14mm groeven. 
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Art. nr: 25.2.120 

Art. nr: 25.2.121 

Art. nr: 25.2.122 

Mes N-1 16, rondgebogen voor Ø16mm sleuven,  

met dieptebegrenzing (instelbaar) 

Mes N-1 20, rondgebogen voor Ø20mm sleuven,  

met dieptebegrenzing (instelbaar) 

Mes N-1 27, rondgebogen voor Ø27mm sleuven,  

met dieptebegrenzing (instelbaar) 

Art. nr: 25.2.133 Mes N-1 14, rondgebogen voor Ø14mm sleuven,  

met dieptebegrenzing (instelbaar) 

Art. nr: 25.2.123 Mes N-1 34, rondgebogen voor Ø34mm sleuven,  

met dieptebegrenzing (instelbaar) 



 
 

 

 

 

      

 

Alle onderstaande messen zijn los leverbaar en passen op de  

STYROCUT G1-VW 

 zie onderstaande specificaties.  

Art. nr: 25.2.132 

Art. nr: 25.2.150 

Art. nr: 25.2.151 

Mes N-2 B-30, hoekig gebogen voor breedte van 

30mm sleuven, met dieptebegrenzing (instelbaar) 

Art. nr: 25.2.131 Mes N-2 B-25, hoekig gebogen voor breedte van 

25mm sleuven, met dieptebegrenzing (instelbaar) 

Art. nr: 25.2.130 
Mes N-2 B-20, hoekig gebogen voor breedte van 

20mm sleuven, met dieptebegrenzing (instelbaar) 

Art. nr: 25.2.152 

Mes Groefsnede A, met dieptebegrenzing. 

Zie tekening voor de afmetingen in mm. 

Mes Groefsnede B, met dieptebegrenzing. 

Zie tekening voor de afmetingen in mm. 

Mes Groefsnede C, met dieptebegrenzing. 

Zie tekening voor de afmetingen in mm. 
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Art. nr: 25.2.129 
Mes N-2 B-16, hoekig gebogen voor breedte van 

16mm sleuven, met dieptebegrenzing (instelbaar) 



 
 

 

 

 

      

 

Alle onderstaande adapters & messen zijn los leverbaar & passen op de  

HSGM STYROCUT G1-VW 

 Voor toepassing zie onderstaande specificaties.  

Art. nr: 25.2.300 

Profiel sectie-adapter, voor het zeer precies snijden 

van groeven van 20 tot 150mm (instelbaar) 

Het afgebeelde mes is niet inbegrepen! 

Art. nr: 25.2.301 
Mes HLL 5x1,0mm, lengte 1meter, buigbaar in een 

gewenste vorm. 

Mes D68-61, met dit mes is het mogelijk een  

gat te snijden met een doorsnede van 68mm  

en een diepte van max. 61mm (instelbaar),  

zodat u hier een hollewand inbouwdoos in  

kan plaatsen. 

Art. nr: 25.2.049 

16 

Mes D124x20-50, met dit mes is het mogelijk een  

gat te snijden met een doorsnede van 124mm en 

een diepte van ca. 50mm (instelbaar) 

Voor PVC pijpen etc. 

(Custom-Made product, levertijd op aanvraag) 

Art. nr: 25.2.048 
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Art. nr: 25.2.303 
Mes HLL 4x0.5mm, lengte 1meter, buigbaar in een 

gewenste vorm. 



 

 

 

 

 

      

  

HSGM  
STYROCUT 

Profi-10020 

Polystyreen snijtafel 
 

 

 Vermogen: 135Watt 

 Voedingspanning: 

230Volt-50Hz 

 Netsnoerlengte  

1,85m met  

Euro-stekker 

 Snijdt platen met 

een lengte van max. 

1000mm & een dikte 

van max. 200mm 

 Snijdraad eenvoudig  

te verwisselen 

 Voorkomt  

Piepschuim stof 

 Gewicht 8500 gram 

(complete apparaat) 

 Afmeting: 

1355x300x 

(120mm ingeklapt) 

 

De STYROCUT  

Profi-10020      

 wordt geleverd incl. 
 

 1 x snijdraad 0,5mm 

met bevestigings-

oogjes 

 

 

De onderstaande snijdraad is los leverbaar & past op de  

HSGM STYRO-CUT-Profi-10020 Polystyreensnijtatfel 

 Voor toepassing zie onderstaande specificaties.  

HGSM STYRO-CUT-Profi 10020      Art. nr:   25.1.150 

 

Art. nr: 25.2.308 Snijdraad 0,5mm - lengte 1050mm 
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De HSGM STYROCUT Profi-10020 is een professionele snijtafel  

speciaal ontwikkeld om “grotere platen” gemaakt van  

Polystyreenschuim, Piepschuim, Styrofoam, EPS, Tempex, Styropor, 

Hardschuim en vergelijkbare isolatiematerialen te snijden  

d.m.v. van een gloeidraad. 

 

Met de HSGM STYRO-CUT-Profi-10020 snijdt men met gemak door platen 

met een maximale lengte van 1000 mm en een dikte van 200 mm. 
 

De hoekinstelling maakt versteksneden van 15° tot en met  90° mogelijk. 

Deze snijder is speciaal ontworpen voor de voor de Bouw-sector,  

Isolatie-sector en andere Industriële Sectoren!!!  



 

 

 

 

 

      

  

HSGM  
STYROCUT 

Profi-13020 

Polystyreen snijtafel 
 

 

 Vermogen: 245Watt 

 Voedingspanning: 

230Volt-50Hz 

 Netsnoerlengte  

1,85m met  

Euro-stekker 

 Snijdt platen met 

een lengte van max. 

1300mm & een dikte 

van max. 200mm 

 Snijdraad eenvoudig  

te verwisselen 

 Voorkomt  

Piepschuim stof 

 Gewicht 9800 gram 

(complete apparaat) 

 Afmeting: 

1655x300x 

(120mm ingeklapt) 

 

De STYROCUT  

Profi-13020      

 wordt geleverd incl. 
 

 1 x snijdraad 0,5mm 

met bevestigings-

oogjes 

 

 

De onderstaande snijdraad is los leverbaar & past op de  

HSGM STYRO-CUT-Profi-13020 Polystyreensnijtatfel 

 Voor toepassing zie onderstaande specificaties.  

HGSM STYRO-CUT-Profi 13020      Art. nr:   25.1.160 

 

Art. nr: 25.2.309 Snijdraad 0,5mm - lengte 1350mm 
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De HSGM STYROCUT Profi-13020 is een professionele snijtafel  

speciaal ontwikkeld om “grotere platen” gemaakt van  

Polystyreenschuim, Piepschuim, Styrofoam, EPS, Tempex, Styropor, 

Hardschuim en vergelijkbare isolatiematerialen te snijden  

d.m.v. van een gloeidraad. 

 

Met de HSGM STYRO-CUT-Profi-13020 snijdt men met gemak door platen 

met een maximale lengte van 1300 mm en een dikte van 200 mm. 
 

De hoekinstelling maakt versteksneden van 15° tot en met  90° mogelijk. 

Deze snijder is speciaal ontworpen voor de voor de Bouw-sector,  

Isolatie-sector en andere Industriële Sectoren!!!  



 

                                                                                                                 

 

 

 

      

 

HSGM 
 

Belangrijke informatie betreffende  
thermisch Styrofoam snijders 

 

 

 

De Styrofoam snijders zijn speciaal ontwikkeld voor het snijden van polystyreen 

(Styrofoam, Styropor, EPS, Tempex, Piepschuim) & Hardschuim, laag brandbaar  

volgens DIN 4102. 

Rookontwikkeling die ontstaat door het werken met deze snijders moet worden  

afgezogen d.m.v. een afzuiginstallatie. 

Materiaal waar PVC in is verwerkt is niet geschikt om met deze apparaten te snijden,  

de rookontwikkeling bij dit proces is zeer schadelijk voor de gezondheid. 

Raak het mes tijdens en na het snijden niet aan, als de schakelaar is ingedrukt,  

om brandwonden te voorkomen. 

Leg de snijder niet tegen iets aan als het mes niet volledig is afgekoeld. 

Trek de steker altijd uit het stopcontact als u de snijder niet gebruikt. 

 

 

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 machines, onderdelen en messen. 

 

Verder fabriceren wij: 

 

Thermische touw & zeilsnijders 

Thermische textielsnijders 

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 

 

HSGM thermische styrofoam snijders                                                                                                                 



 

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 

 


