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Mühlen Säge MT-402
DÖRT FONKSİYONLU SÜRGÜLÜ GİYOTİN &
KAĞIT KESME MAKİNESİ
Yüksek Alman mühendislik özelliklerine sahip, MT 402 sürgülü kağıt kesme/giyotin
makinesi, aynı eksende ve aynı cihaz üzerinde 4 farklı kesim ve katlama işlemi
gerçekleştirebilmektedir.
Katlanabilir ve açılabilir ana gövdesi sayesinde, her türlü zeminde ve alanda çalışmasına
imkan veren model, kağıt, resim, kartvizit, fotoğraflar ve diğer özel dökümanları kesme
ve şekillendirme konusunda kendi sınıfının en üst modelidir.
MT-402 modeli, düz kesim, dalgalı kesim, delikli kesim ve katlama çizgisi oluşturmak için
tasarlanmış çok fonksiyonlu 4’ü bir arada sürgülü giyotin makinesidir.

Mühlen Säge MT-402
4 FARKLI KESİM ŞEKLİ
Mühlen Säge MT-402 modeli sürgülü giyotin makinesi, aynı makine
üzerinde dört farklı keşim şekline sahiptir. Bıçak kafasını sağa/sola
çevirmek suretiyle, düz kesim, dalgalı kesim, tırtırlı kesim ve kağıt
kırma olarak 4 farklı seçenek değiştirilmektedir.

KENDİNİ BİLEYEN BIÇAK SİSTEMİ
Her çalışmada anında kendiliğinden bilenebilen ve kendinden korumalı
bıçakları sayesinde, uzun yıllar bıçak değişmeden ve performans kaybı
yaşamadan işlemine devam edebilmektedir. Bunun yanı sıra, özel
alaşımlı ve aşınmaya dayanıklı pürüzsüz bıçak rayı kullanıcıya en düzgün
ve pürüzsüz kesimi sunmaktadır.

PORTATİF VE KATLANABİLİR GÖVDE
Son derece kompak tasarıma sahip olan MT-402 modeli aynı
zamanda ortadan ikiye katlabilmektedir. Masa üstünde rahatça
çalışılabilecek model, çalışma tezgahı üzerind monte edilerekde
kullanılabilmektedir. Metrik bazda ölçeklenmiş çalışma tablası,
belgeleri ölçüye göre dizayn edilmesini sağlamaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Aynı anda 10 yaprağa kadar, kağıt kesme ve şekillendirme özelliği
Kağıt, kartvizit, fotoğraf, dosya ve diğer dökümanlar için ideal
Aynı yüzey üzerinde 4 farklı kesim işlemi gerçekleştirebilme
Düz kesim, Dalgalı kesim, delikli kesim, ve kağıt katlama çizgisi
Kesim Uzunluğu: 320 mm
Kesme Boyutları: A4 / A5 / A6 / A7
Kesme Kapasitesi: Düz Kesici Bıçak 10 Yaprak
--------------------Delikli Kesici Bıçak 5 Yaprak
--------------------Dalgalı Kesici Bıçak 5 Yaprak
-------------------- Çizgi (Bükme) 5 Yaprak
Portatif ve katlanabilir ana gövde
Ölçeklenmiş ve cetvellenmiş taban plakası
Değiştirilebilen bıçak başlığı
24 Ay Tam Garanti

0212 479 25 25

www.parasistem.com

info@parasistem.com

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

