
HSGM STYRO-CUT SFS/E Industriële Polystyreensnijder 

 

De HSGM STYRO-CUT SFS/E is een professionele snijder speciaal ontwikkeld om “hele grote platen &  

blokken” gemaakt van “Polystyreenschuim, EPS, Tempex, ISOMO, Blauwplaat, Styrofoam, Styropor,  

Piepschuim, Hardschuim & vergelijkbare isolatiematerialen” te snijden door middel van een verhitte snijdraad. 
 

Deze krachtige Industriële, stabiele en gebruiksvriendelijke snijder is zeer geschikt voor het  

“snijden, scheiden en modelleren” van Polystyreen materiaal in enkelvoudige- of serieproductie. 

 

De behuizing van de transformator (zie foto: 1) is vervaardigd uit geplastificeerd plaatstaal en is  

“verrijdbaar op wielen”. Met deze mobiele “Heavy Duty snijder” snijdt men met  

gemak door materiaal met een maximale lengte van 180 cm. 

Doordat deze professionele snijder is voorzien van "2 contact-punten" (HK1 & HK2), kunnen er:  
2 "Snijbeugels" tegelijk of  

2 "SFS-handvat/snijders om te modelleren" tegelijk of  
1 "Snijbeugel” en 1 “SFS- handvat/snijder” om te modelleren" tegelijk gebruikt worden  

Let op !!!,  met een snijdraad van max Ø van 1.6 mm 

U kunt op “2 manieren” werken met deze snijder, namelijk met de “Beugel met snijdraad”, 
waarbij u de keuze heeft uit “7 verschillende maten Snijbeugels” met de volgende  
afmetingen (zie foto: 2), of met het “Handvat-SFS/E” om te modelleren (zie foto: 3)  
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Technische informatie: 

Opwarmtijd: enkele seconden 
Inschakelduur: geschikt voor continu gebruik (100 %) 
Snij-element: snijdraad Ø 0.8 t/m max. 3,0  mm   
Werktemperatuur: traploos instelbaar tot max. 500 ºC  
Netsnoer:  2 meter lengte met EU-stekker 
Voltage:  230 Volt - 50Hz (110 Volt op aanvraag)  
Vermogen:  1800 Watt 
Gewicht:  38,3 kg (alleen transformator) 
 
Flexibele kabel van maximaal “6 meter”  
tussen “snijbeugel” en “transformator” 
De “Snijbeugel” en een “Handvat-SFS”  
kunnen tegelijkertijd gebruikt worden 

Handvat-SFS/E met keuze uit “5 types Ø” snijdraad 

Snijdraad Ø 0.8 mm - 1,0 mm - 1,6 mm  - 2,2 mm  - 3,0 mm   

Snijbeugels: keuze uit “7 maten”  

Snijbeugel 1:     60 x 40 cm 

Snijbeugel 2:     90 x 100 cm 

Snijbeugel 3:   100 x 90 cm 

Snijbeugel 4:   120 x 80 cm 

Snijbeugel 5:   150 x 75 cm 

Snijbeugel 6:   160 x 70 cm 

Snijbeugel 7:   180 x 60 cm 

Verder is het nog mogelijk om 

“Snijbeugels op maat” te laten maken  

naar u specifieke wensen en afmetingen  

(Custom-Made).  


