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De CWT Accu Hittesnijder  

is een professionele snoerloze thermische snijder die werkt op een  
oplaadbare accu. Met deze draagbare snijder heeft u dus geen  

netsnoer meer nodig om de snijder van stroom te voorzien. 
Dus o.a. zeer handig op grote schepen en plekken waar stroom  

niet altijd voor handen is. 
 

Deze multi-inzetbare Accu Hittesnijder is speciaal ontworpen voor het 
snijden & sealen van synthetisch materiaal zoals touw, Dyneema, zeil, 
netten, koorden, banden, riemen, textieldoek, Nylon, Vilt, Filterstoffen, 

Markiesdoek en allerlei andere soorten synthetisch stoffen. 
 

Het bijzondere van dit gereedschap, is dat de snijder is voorzien van  
een “gepatenteerd actief lucht-koelsysteem”, wat ervoor zorgt dat  

het mes niet oververhit raakt zodat men continu met dit gereedschap  
kan doorwerken. 

 
 

 

CWT  
Accu Hittesnijder 

 

• Opwarmtijd: 2 sec 

• Inschakelduur: 
Continu belastbaar 

• Voeding: Li-Ion accu 
14,4Volt - 2,2Ah 

• Vermogen: 85 Watt 
• Mes eenvoudig  

te verwisselen 
• Mes temperatuur: 

Max. 500ºC 
• Gewicht: 735 gram 

(incl. mes & accu) 
• Gepatenteerd actief 

lucht-koelsysteem 
 

De CWT  
Accu Hittesnijder 

 wordt geleverd incl. 
 
• 1 x CWT R-mes 
• 1 x CWT Li-Ion accu 
• 1 x CWT snel-lader 
• 1 x inbussleutel 
• 1 x messing borstel 
• 1 x opbergkoffer 
• Gebruiksaanwijzing 

2-talig: NL & ENG 
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De onderstaande artikelen zijn los leverbaar & passen op de  
CWT Accu Hittesnijder 

   Art. nr:   24.3.035 

   Art. nr:   24.3.101 

   Art. nr:   24.5.001 

   Art. nr:   24.5.020 

   Art. nr:   24.3.061 

   Art. nr:   24.3.099 

 

CWT R-mes     

CWT Snijvoet     

 

CWT Li-Ion Accu     

 

CWT Accu Snel-lader    

 

CWT HS-S mes     

 

CWT F-2 mes     



 

Wereldwijd Distributeur 
van  

HSGM & CWT thermische snijapparatuur 
&  

ENGEL transformatoren - voedingen 
& 

CWT veterinaire medische instrumenten 
 

 
 
 
 
 

Bingerweg 25 
2031 AZ   Haarlem 
The Netherlands 

 

Tel:              023-3030124 
 WhatsApp:  06-24558408 

 

info@cwtnl.com 
 

 
 

Bezoek onze website  
 

www.connectorworldtrade.com 
www.hsgm.org 


