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Mühlen Säge Pro A3
Endüstriyel Tarzı Giyotin Makas Makinesi
Yüksek Alman Mühendisliği ile üretilen, Mühlen markasının, endüstriyel tarzı
geliştirdiği en yüksek model olan, Säge PRO 400 modeli, A3 boyutunda, aynı
anda 400 yaprak (80 gr) kağıdı kesme kapasitesine sahiptir.
Belgeleri kesmeden önce, üsten ve arkadan sıkıştırma özelliği sayesinde,
belgelerde en küçük kayma ve oynama yaşanmadan, baskı kalitesinde çıktılar
vermektedir.
Maksimum Güvenlik
Modelde bulunan güvenlik kapağı sayesinde, insan elinin veya parmaklarının,
kesim haznesine girmesi engellenmiş olup, ayrıca kesme kolunda emniyet
mandalı bulunmaktadır. Her kesimde kendiliğinden aktif olan bu emniyet
mandalı sayesinde her türlü kaza ve yaralanmaların önüne geçilmiştir.

Mühlen Säge Pro A3
TEK SEFERDE 400 YAPRAK KESME KAPASİTESİ
Mühlen Säge PRO 400 A3 modeli, tek seferde 400 yaprak A3
boyutunda belgeyi pürüzsüz ve baskı kalitesinde kesmektedir.
Yüksek kaliteli kesme bıçağı sayesinde uzun yıllar performans kaybı
yaşatmadan hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır.

MÜKEMMEL SIKIŞTIRMA MENGENELERİ
Modelin sahip olduğu en önemli özelliklerinden biri de, kağıtların ve
ya belgelerin kaymaması veya oynamaması için hem üstten hem de
arkadan belgeleri sıkıştıran mengenelere sahip olmasıdır. Bu sayede
en yüksek kapasitede de bile, en küçük bir kayma yaşanmadan
pürüzsüz düz bir kesim yapmaktadır.

MULTİ FONKS. DESTEK TEPSİSİ VE ANA TEPSİ
Mühlen Säge PRO 400 A3 modeli, multi fonksiyonlu destek tepsisi,
çalışma tablasını uzatarak çok daha düz ve pürüzsüz kesim
yapmaktadır. Bunun yanı sıra, metrik bazda ölçeklenmiş ana tepsi
düzenlemesi sayesinde, belgelerin hangi ölçüde kesileceği çok daha
kolay ve anlaşılır hale gelmiştir.

MAKSİMUM GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Mühlen Säge PRO 400 A4 modelinin sahip olduğu, kesim ağzı kapağı
sayesinde, muhtemel kazaların önüne geçilmiş, el ve parmak
yaralanmalarına karşı tedbir alınmıştır. Bununla beraber kesim bıçağında
bulunan emniyet mandalı sayesinde, yetkisiz kişilerin kullanması
engellenmiş ve kazalara karşı fazladan tedbir sağlanmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Endüstriyel tarzda A3 boyutu giyotin makas makinesi
A3 ve daha küçük ebattaki belgeleri yatay ve dikey kesebilme
Tek seferde 400 yaprağa (80 gr) kadar kesme kapasitesi
Baskı kalitesinde pürüzsüz ne düz bir kesim
Özel çelikten üretilmiş, uzun yıllar dayanan kesme bıçağı
Kağıt, kartvizit, belge, fotoğraf ve dosyalar için geliştirilmiştir.
El ve parmak yaralanmalarına karşı, kesim haznesi kapağı
Numerik ve metrik bazda ölçeklenmiş tabla yapısı
Emniyet mandalı sayesinde çok daha güvenli kesim
Üstten ve arkadan sıkıştırma mengenesi sayesinde pürüzsüz kesim
Çok fonksiyonlu, uzatılabilir destek tepsisi
Yekpare ve tek parça halinde gövde kalıp yapısı
Kesme boyutları: A3 / A4 / A5 / A6 / A7
Kolay kavranabilen kesme kılıcı tutanağı
Metal çelik ve gövde yapısı
Bıçak desteği
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