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Mühlen Säge GL-410-M
Beşi Bir Yerde, Profesyonel
Kılıçlı Giyotin Makas Makinesi
Mühlen Markasına ait, profesyonel anlamda 5’i bir arada kağıt kesme,
şekillendirme ve giyotin makinesi, aynı makine üzerinde, düz kesim, dalgalı
kesim, delikli kesim, köşe yuvarlama gibi bir çok fonksiyonu sağlamaktadır.
Çok fonksiyonlu kağıt kesme ve giyotin makinesi, her bir fonksiyonuna ait
kesme bıçaklarını, her kesim anında kendi kendine bileme özelliğine sahiptir.
En kaliteli materyallerden üretilen modelin skorlama bıçakları “STAINLESS
STEEL” markasına aittir. Geniş metal belge tabanına sahip GL-410-M modelinin
kesme taban tepsisi boyutları: 250 x 320 mm ölçülerine sahiptir.

Mühlen Säge GL-410-M
4 FARKLI KESİM ŞEKLİ
Yüksek Alman mühendisliği ile üretilen model, düz kesim için tek
seferde maksimum 10 adet kağıdı kesme için idealdir. Bununla
beraber aynı anda 4 adet kağıdı delikli ve dalgalı olarak
kesebilmektedir. Yine aynı anda 3 adet kağıdın köşe yuvarlamasını
ve düzenlemesini yapabilmektedir.

MAKSİMUM KULLANICI GÜVENLİĞİ
Özel olarak metrik bazda işaretlenmiş kesim tablasında, kağıtların
kaymaması için basınçlı tampon yerleştirilmiştir. Ayrıca insan güvenliği
için modelin her bir bıçağında el ve parmak yaralanmalarına karşın
ekstra güvenlik ve koruma sağlanmıştır.

ÇOKLU BIÇAK SİSTEMİ
Mühlen Säge GL-410-M Modeli giyotin makinesi, çoklu bıçak
sistemine sahiptir. Bu sayede düz kelimleri kılıç kol ile, dalgalı ve
tırtırlı kesimleri sürgülü kol yardımı ile ve köşe yuvarlamayı ise oval
bıçakla yapmaktadır. Kullanıcı bu sayede bir çok işlemi aynı makine
üzerinde kolayca gerçekleştirebilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

5’i bir arada kağıt kesme, düzenleme ve giyotin makinesi
Düz, Dalgalı, Delikli Kesim. Köşe yuvarlama ve Kağıt Bükme
Kağıt, kartvizit, fotoğraf, dosya ve diğer dökümanlar için oﬁs tipi
A4 ve daha küçük ebattaki belgeleri hem yatay hem dikey kesebilme
Kolay kavranabilen kesme kolu tutacağı
Ayarlanabilir dalgalı ve delikli kesim kafası
Tek dokunuşla köşe yuvarlama aparatı
Özel alaşımlı çelik kılıcı sayesinde pürüzsüz ve net kesim
El, parmak yaralanmalarına karşı özel koruma ve muhafazalar
Paslanmaz ve kendini biletebilen özel çelikten üretilmiş kesme kılıcı
“STAINLESS STEEL” markalı, dalgalı ve delikli kesme bıçakları
Kendi kendini bileme özelliğine sahip, dalgalı ve delikli bıçak sistemi
Metrik bazda ölçeklenmiş ve cetvellenmiş taban ve belge plakası
Makas sıkılığının ayarlanabilmesi için özel destekli vida
Kesme dip noktası, tampon durdurma sistemi
Kesme boyutları: A4 / A5 / A6 / A7
Maksimum kesme boyutu: 320 mm
Maksimum kesme kapasitesi: 10 yaprak
Kesim tablosu ölçüleri: 250 x 320 mm
24 Ay Garanti

0212 479 25 25

www.parasistem.com

info@parasistem.com

Cevatpaşa Mah. Adem Yavuz Cad. No:43 Bayrampaşa / İSTANBUL

