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Mühlen Säge TR-410
Sürgülü A4 Giyotin Makinesi
Yüksek Alman mühendisliğine sahip, TR 410 modeli sürgülü profesyonel giyotin makinesi,
yoğun kullanım ve her türlü proje için geliştirilmiş ofis içi kullanıma uygundur.
30 x 15 cm ölçülerine sahip, geniş doküman taban tepsisine sahip model, her türlü metrik
ölçüler ile donatılmıştır. Bu özellik kullanıcıya pürüzsüz ve keskin bir belge işleme olanağı
sunmaktadır. Özel metalden oluşmuş tepsi her türlü aşınmaya dayanıklıdır. Bununla
beraber özel alaşımlı alüminyum kızağı sayesinde herhangi bir boşluk ve sapma
yaşatmadan, bıçağı uzun yıllar pürüzsüz ve hassas kesim yapmasını sağlamaktadır.
Profesyonel anlamda levhalar, kağıtlar, fotoğraflar, kartvizitler, laminasyon poşetleri gibi
A4 ve daha küçük ebattaki dökümanları kesme ve şekillendirme için geliştirilmiştir.

Mühlen Säge TR-410
A4 VE DAHA KÜÇÜK BELGELERİ KESME
VE BİÇİMLENDİRME
Mühlen Säge MT-401 sürgülü giyotin makinesi, A4 boyutunaki en
kompak tasarımdır. Üzerinde bulunan, metrik bazda açılır cetvel
sayesinde belgelerin düz ve pürüzsüz kesilmesini sağlamaktadır.
Kullanıcının rahatça yanında taşıabileceği şekilde tasarlanan model,
ev ve ofiste çalışmak için geliştirilmiştir.

MAKSİMUM KULLANICI GÜVENLİĞİ
330 mm kesim genişliğine sahip TR-410 giyotin makinesinde, el ve
parmak yaralanmalarına karşın muhafazalı ve emniyetli bıçak sistemine
sahiptir. Saydam koruma kalkanı sayesinde hem parmaklarının her
durumda yaralanmalarını önlemektedir hemde tepsi üzerindeki belgenin
kaymamasını sağlamaktadır.

“STAINLESS STEEL” BIÇAK SİSTEMİ İLE
PÜRÜZSÜZ KESİM
Dokunmatik ve muhafazalı kendiliğinden bilenebilen “STAINLESS
STEEL” marka özel bıçak sistemi sayesinde, uzun yıllar performans
kaybı yaşamadan yoğun şekilde kullanım için uygundur. Bununla
beraber yaralanmaları önlemek için kesme bıçağına özel muhafaza
yapılmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Aynı anda 10 yaprağa kadar, kağıt kesme ve şekillendirme özelliği
Levhalar, Fotoğraﬂar, Kartlar, Etiketler, Davetiyeler, Belgeler İçin
Kağıt, kartvizit, fotoğraf, dosya ve diğer dökümanlar için ideal
Ev, oﬁs ve profesyonel kullanım için uygundur
Özel üretim “STAINLESS STEEL” marka kesme bıçağı
Kesim Uzunluğu: 330 mm
Kesme Boyutları: A4 / A5 / A6 / A7
Kesme Kapasitesi: Tek seferde en fazla 10 yaprağa kadar
30x15 cm metal, geniş belge tabanı
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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