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MÜHLEN Iron 640P-A3
6 Silindirli Ağır Görev Laminasyon Makinası | A3 Boyutu
9 Kademe | Süper Hızlı
Kullanıcı tarafından ayarlanabilen 9 farklı kademe hız ayarına sahip 500~1500/dakika arası hız
seviyesine sahip MÜHLEN Iron 640P-A3 modeli, tam profesyonel, gün boyu yoğun kullanım ve ağır
görevler için geliştirilmiştir.

A3 ve Daha Küçük Filmler
Dünyanın en hızlı ve en profesyonel laminasyon makinelerinden olan MÜHLEN Iron 640P-A3 modeli,
A3, A4, A5, A6, A7 ve diğer tüm ara boyları laminasyon filmi kaplama özelliğine sahiptir. Kullanıcı
tek seferde A3 laminasyon filmi kaplayacağı gibi dileyen kullanıcılar ise aynı anda çok sayıda küçük
boy laminasyon filmleri kaplayabilmektedir.

Sıcak ve Soğuk Laminasyon
Sıcak ve soğuk laminasyon filmi kaplama özelliğine sahip model, 0~160° arasında tam hassasiyetli
dijital ısı ayarına sahiptir. Kullanıcı ısı ayarını kendi ayarlayabileceği gibi, mod butonu yardımı ile de
önceden farklı film kalınlıkları için programlanmış 8 farklı çalışma modu (ısı ve hız) ile de otomatik
seçim yapabilmektedir.

MÜHLEN Iron 640P-A3
75~250 Mikron Laminasyon

75~250 (x2) mikron arasındaki bütün kalınlıklardaki laminasyon
filmlerini kaplama gücüne sahip model, tek seferde mükemmel
derecece parlak ve güçlü laminasyon filmleri kaplamaktadır.
Kullanıcının manuel olarak ısı ve hızı ayarlayabileceği gibi,
ekrandan film kalınlığını seçerek de ısı ve hızını makinenin
otomatik olarak ayarlamasına izin vermektedir.

6 Silindirli Ağır Görevler İçin
En son teknoloji ile geliştirilen ve 29mm çapındaki rulo
içinden ısıtmalı Quartz sistem ile çalışan model, 6 adet özel
yapım silindire sahiptir. Bunun yanında mandal sistemi ile
açılan silindir sistemini zaman içinde biriken tozlardan
temizlemesi son derece basittir. Otomatik sıkışma önleme
sisteminin yanında panelin altında bulunan kırmızı buton
sayesinde sistemi geri döndürerek film kolaylıkla geri

Gelişmiş Kullanıcı Paneli

Hassas dokunmatik ekran butonlarına sahip modelin kullanıcı
tarafından ısı ve hız gibi ayarlarını otomatik veya manuel
olarak yapılabileceği gibi, kullanıcı her durumda uyaran geniş
LCD ekranlara sahiptir. Bunlar arasında; hız, ısı derecesi, ısı
kademesi, film kalınlığı, bekleme, soğuk/sıcak, hazır, ileri geri
göstergesi gibi bütün durumları kullanıcıya göstermektedir.

İçten Isıtmalı Sistem
En son patentli teknoloji ile üretilen model, içten ısıtmalı silindir
yapısı sayesinde tek seferde yanmadan sıkıştırmadan mükemmel
parlak laminasyon filmleri kaplamaktadır. Bunun haricinde
makine yarım saat boyunca çalışmadığında enerji tüketimi
açısından otomatik olarak bekleme moduna geçerek tekrar
çalışması için yeni laminasyon filmleri beklemektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Ağır görev sürekli kullanım A3 laminasyon makinesi
Manuel ve otomatik ısı ve hız ayarı (0~160° arası)
9 kademe farklı hız ayarı: 500~1500/dakika arası
A3,A4,A5,A6,A7 ve diğer ara boy film kaplama
75~250 (x2) mikron arası laminasyon kaplama
Quartz sistemli ısıtmalı patentli ısıtma sistemi
Özel üretim mandallı 6 adet silindir sistemi
Soğuk ve sıcak laminasyon yapma özelliği
Mükemmel parlak ve güçlü film kaplama
Dijital, hassas ve stabil ısı ayarı sistemi
Otomatik bekleme ve tasarruf sistemi
Otomatik olarak belge alma kaplama
Geniş LCD gösterge ve uyarı ekranı
Maks. malzeme kalınlığı: 1,5mm
Geri alma ve geri sarma butonu
Besleme ağzı genişliği:330 mm
8 adet farklı otomatik ön ayar
Güçlü metal gövde ve aksam
Max güç tüketimi:1200Watt
Dokunmatik kullanıcı paneli
İlk ısınma süresi:5~8 dakika
29mm silindir kalınlığı
Hassas ısı termostatı
24 ay garanti
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