
A3 Boyutu Yoğun Kullanım Dijital Laminasyon Makinesi

MÜHLEN Iron 635-A3

75~250 Mikron Arası PVC Kaplama

Dakikada 660mm Laminasyon Hızı

Geniş Dijital Kullanıcı Paneli

A3 ve daha küçük (A4,A5,A6,A7) laminasyon film kaplama 
özelliğine sahip model, gün boyu yoğun kullanım için özel 

olarak tasarlanmıştır. Dijital panelden ileri / geri sarma 
özelliğine sahip model olası herhangi bir sıkışmayı 

engelleyebileceği gibi, herhangi bir zamanda ciltlemeyi geri 
çıkartabilmektedir.   

Son derece hassas ısı termostatı ve sahip olduğu dijital ayar 
sistemi sayesinde en ince laminasyon filminden (75 mikron) en 
kalın olanına (250 mikron) kadar bütün filmleri en ince 
hassasiyette, en parlak ve en mukavemetli şekilde kaplama 
özelliğine sahiptir. Bunun yanında soğuk laminasyon işlemini 
de mükemmel şekilde gerçekleştirmektedir.  

MÜHLEN Iron 635-A3 modeli, dakikada 660mm gibi 
yüksek hızda laminasyon yapma özelliğine sahip model, 

tek seferde parlak ve net görünümlü filmler kaplama 
özelliğine sahiptir. Bu güce ve bu hıza sahip olmasına 

rağmen aynı dayanıklılıkla gün boyu film kaplama 
özelliğine ve mekaniğine sahiptir.

Son derece kullanıcı dostu olan, modelin kullanıcı paneli 
sayesinde, dijital ekranda sahip olduğu ısı anlık gösterilirken, 
hedeflenen ısı ise yukarı aşağı butonları sayesinde dijital ekranı 
takip ederek son derece hassas bir şekilde ayarlanabilir. Ayrıca 
geri butonu ile film geri alınabileceği gibi, aynı anı panel hazır 
olduğunu ekran üzerinde ve LED ışıkla kullanıcıya bildirir. 

Sürekli kullanım için, A3 Laminasyon Makinesi
A3 ve daha küçük belgeleri kaplama özelliği
Ağır iş yükü ve her kalınlıkta belgeyi kaplama
Olağanüstü parlak ve sızdırmaz PVC kaplama
Patentli 4 adet özel üretim silindir yapısı
Sıcak ve soğuk laminasyon kaplama özelliği
Sıcak: 100 °C ~ 170 °C arası dijital ayar
Dakikada 660mm belge kaplama hızı
Otomatik ve dijital sıkışma önleme 
Tek seferde 1mm kadar kalın belge kaplama
*10 adet kalınlığında kâğıdı kaplayabilme
Dijital geri sarma sistemi butonu
Dijital kullanıcı paneli ve ikaz ışıkları
Mevcut ısıyı ve hedef ısıyı gösterme
Hazır için yazılı ve ışıklı uyarı sistemi 
Son derece hassas termostat sistemi 
75~250 mikron arası film PVC kaplama
Otomatik belge alma ve lamine etme
Tamamen metal gövde ve iç aksam
Otomatik ısınma süresi: 3~4 dakika 
320mm belge giriş genişliği 
24 ay garanti

Profesyonel Yoğun Kullanım
Yüksek alman mühendisliğine sahip MÜHLEN Iron 635-A3 modeli, tamamı metal gövde 

ve aksamdan üretilmiş olup uzun ömürlü ve gün boyu sürekli kullanıma uygundur. Gerek 
silindir yapıyı ve gerek son derece hassas termostatı şirketimiz adına patentli olup özel 

olarak tasarlanmıştır. 
Özel Teknoloji 4 Silindir

4 Adet yoğun kullanım için geliştirilmiş patentli silindir yapısı sistemi, gün boyu parlak ve 
güçlü laminasyon kaplamak isteyenler için son derece ideal çözümdür.  Bunun yanında 

uzun yıllar aynı performansta çalışabilmesi için silindir sistemine fazladan güçlendiriciler 
ile destek olunmuştur. 

Sıcak ve Soğuk Laminasyon 
Sıcak ve soğuk laminasyon yapma özelliğine sahip MÜHLEN Iron 635-A3 modeli, hassas 

termostatı ve dijital kullanıcı paneli sayesinde sıcak laminasyonu 80~170°C arasında 
kullanıcının rahatlıkla ayarlayabileceği geniş aralıktadır. Kullanıcı bu sayede dilediği 

kalınlıktaki belgeyi ve filmi en güçlü şekilde lamine edebilmektedir. 

A3 ve Daha Küçük Laminasyon

0212 479 25 25info@parasistem.comwww.parasistem.com

MÜHLEN Iron 635-A3 

0212 479 25 25 info@parasistem.comwww.parasistem.com

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

TEKNİK ÖZELLİKLER


