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Mühlen Säge GL-310
A3 PROFESYONEL KAĞIT KESME MAKİNESİ
& KOLLU GİYOTİN (MAKAS TARZI)
Mühlen Markasının En üst model giyotin makinesi olan GL-310 modeli, Dikey
ve yatay şekilde A3 ve daha küçük boyuttaki bütün belgeleri pürüzsüz bir
şekilde kesme ve şekil verme için tasarlanmıştır.
Yüksek Alman mühendisliği ile üretilen model, En fazla 8 adet (80 gr.) kağıdı
ayna anda pürüzsüz bir şekilde kesme kapasitesine sahiptir. Model fazladan el
ve parmak yaralanmalara karşı muhafaza ve koruma sistemine sahiptir.

Mühlen Säge GL-310
A3 BOYUTUNDA BELGE DÜZENLEME VE
KESME ÖZELLİĞİ
Geniş metal belge tabanına sahip TR-310 modelinin kesme taban
tepsisi boyutları: 380 x 460 mm ölçülerine sahiptir. Pürüzsüz ve net
bir kesim için, kesme makas aralığı her durumda bir birine en yakın
temas edecek şekilde tasarlanmıştır.

KENDİ KENDİNİ BİLEME ÖZELLİĞİ
Özel alaşımlı çelikten üretilen kesme kılıcı ve karşılık makası, her kesim
anında kendi kendini bileme özelliğine sahiptir. Bu sayede performans
kaybı yaşatmadan uzun yıllar en iyi verimde ve en pürüzsüz şekilde
kesimleri kullanıcıya sunmaktadır.

MAKSİMUM KULLANICI GÜVENLİĞİ
GL-310 modeli kullanıcı yaralanmalarına karışın maksimum güvenlik
önlemlerini almıştır. Bunların başında makasın ağız kısmındaki
kalkandır. Bu sayede parmaların veya başka bir uvzunun makas
ağzına girmesini engellemektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kağıt, kartvizit, fotoğraf, dosya ve diğer dökümanlar için oﬁs tipi
A3 ve daha küçük ebattaki belgeleri hem yatay hem dikey kesebilme
Kolay kavranabilen kesme kolu tutacağı
Özel alaşımlı çelik kılıcı sayesinde pürüzsüz ve net kesim
El, parmak yaralanmalarına karşı özel koruma ve muhafaza
Paslanmaz ve kendini biletebilen özel çelikten üretilmiş kesme kılıcı
Metrik bazda ölçeklenmiş ve cetvellenmiş taban plakası
Makas sıkılığının ayarlanabilmesi için özel destekli vida
Kesme dip noktası, tampon durdurma sistemi
En iyi kavrama için özel üretim tutma sapı
Kesme boyutları: A3 / A4 / A5 / A6 / A7
Maksimum kesme boyutu: 460 mm
Maksimum kesme kapasitesi: 8 yaprak (80 gr)
Kesim tablosu ölçüleri: 380 x 460 mm
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