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Mühlen Säge TR-310
Profesyonel Sürgülü Giyotin & Kağıt Kesme
Makinesi
A3 ve daha küçük belgeler için Mühlen markasının geliştirdiği, en profesyonel sürgülü
giyotin ve kağıt kesme makinesidir. Yüksek Alman mühendisliğine sahip, TR 310 modeli
sürgülü profesyonel giyotin makinesi, endüstriyel anlamda yoğun kullanımlar için
pürüzsüz sonuçlar verir.
En geniş metal belge tabanına sahip TR-310 modelinin kesme taban tepsisi boyutları: 440
x 157 mm ölçülerine sahiptir. Pürüzsüz ve net bir kelim için, hem zemin bıçağı hem de
döner bıçak olmak üzere iki bıçakla kesim işlemi yapmaktadır. Bununla beraber metal
taban üzerinde her türlü ölçü birimi için bütün metrik birimler mevcut bulunmaktadır.

Mühlen Säge TR-310
A3 VE DAHA KÜÇÜK BELGELERİ KESME VE
BİÇİMLENDİRME
Kesme sürgüsüne basınç uygulamadan sağa veya sola çekerek, tek
seferde en fazla A3 boyutundaki 10 adet belgeyi hassas bir şekilde
pürüzsüz olarak şekil vermektedir. “STAINLESS STEEL” marka kesme
bıçağına sahip olan model, her kesim anında kendi kendisini
bileyerek uzun yıllar performans kaybı yaşatmadan hizmet verecek

MAKSİMUM KULLANICI GÜVENLİĞİ
440 mm kesim genişliğine sahip TR-310 giyotin makinesinde, el ve
parmak yaralanmalarına karşın muhafazalı ve emniyetli bıçak sistemine
sahiptir. Saydam el kelepçesi ile belgenin neresinin kesileceği kullanıcı
tarafından rahatlıkla ayarlanabilmektedir.

PORTATİF VE KATLANABİLİR GÖVDE
Her sürtünmede kendiliğinden bilenen Alman üretimi "Stainless
Stell" marka döner bıçak sistemi sayesinde, son derece pürüzsüz
ne net bir kesim şekline sahiptir. Bununla beraber değiştirilebilir
bıçak başlığı sayesinde uzun yıllar hizmet verecek şekilde
tasarlanmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Aynı anda A3 boyutunda 10 yaprağa kadar, kağıt kesme ve şekillendirme
Kartonlar, Fotoğraﬂar, Kartlar, Etiketler, Davetiyeler, Belgeler İçin
Kağıt, kartvizit, fotoğraf, dosya ve diğer dökümanlar için ideal
Ev, Oﬁs ve profesyonel kullanım için tasarlanmıştır
Özel üretim “STAINLESS STEEL” marka kesme bıçağı
Kesim Uzunluğu: 440 mm
Kesme Boyutları: A3 / A4 / A5 / A6 / A7
Kesme Kapasitesi: Tek seferde en fazla 10 yaprağa kadar
440 x 159 mm metal kesme taban tepsisi
Dokunmatik (bastırmadan) kesim özelliği
Metrik bazda ölçeklenmiş ve cetvellenmiş taban plakası
Daha iyi kavramak için, lastik ayaklı sert metal
Kolay değiştirilebilen sistemli bıçaklar
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