
KAĞIT DELME VE KÖŞE KESME YUVARLAMA MAKİNESİ

Mühlen L30

Yüksek Kalite Bıçaklar

Ayarlanabilir Kesim Açısı 

Kolay Kullanım

Belgelerin ne kadar içerden veya köşeye yakın kesileceğini veya 
delineceğini hizalamasına yarayan marj ayarı sistemine sahip model, 

bu işlemi arkasında bulunan el ile çevrilebilir vida yardımı ile 
milimetrik olarak yapabilmektedir.

Oval (yuvarlak) köşe kesme ve delik delme olarak iki farklı yüksek kalite 
ve bilenebilir bıçağa sahip model, uzun yıllar yüksek performansta 
çalışacak şekilde üretilmiştir. Bununla beraber makine önünde bulunan el 
ile çevrilebilir vida sayesinde bıçaklar kolaylıkla çıkartılıp, bilenebilir ve 
değiştirilebilmektedir. 

Köşe kesme ve delme özelliğini olan modelin her yönden ve açıdan 
milimetrik bazda ayarlanabilir kesme kılavuzlarına sahiptir.  Bu 

sayede kullanıcı dilediği ölçüde ve açıda kağıtların köşesini 
kesebilmekte ve delebilmektedir. Her yönüyle kolay kurulum özelliğine sahip model son derece kullanıcı 

dostu bir makinedir. Kolay kavranabilen pres kolu ve kağıtların konulacağı 
kesim tablası tamamen metal gövdeden yapılmış olup uzun yıllar sağlam 
kalacak şekilde üretilmiştir.

Kâğıt ve belgelerinin köşesini kesme ve yuvarlama
Kâğıt ve belgeleri tek noktadan delme (5mm çap)
Tek seferde 300 yaprak (80gr) kâğıt köşesi kesme
300 yaprağa kadar fatura delme ve istifleme
Tek seferde 300 yaprak (80gr) kâğıt delme
0~35 mm arası marj ayarı (içeri-dışarı)
Köşe kesme ve delme bıçağı ile beraber
Ayarlanabilir belge kesim kılavuzları
Kullanımı kolay ve kullanıcı dostu
Tamamen metal ve güçlü gövde
Yüksek kalite bilenebilir bıçaklar
Kolay değişebilen bıçak sitemi
Atık kağıtlar için atık kutusu
24 Ay garanti

Köşe Kesme ve Yuvarlama
6 mm R6 oval kesme bıçağına sahip MÜHLEN L30 köşe kesme ve yuvarlama 

makinesi, tek seferde 300 yaprağa kadar belgeyi tek seferde kesme kapasitesine 
sahiptir. Bunun yanı sıra kullanıcı kesim açısını manuel olarak belgeleri ileri-geri 

alarak dilediği ölçüde kesebilmektedir.
Kâğıt ve Belge Delme

MÜHLEN L30 modeli tek seferde 300 yaprağa kadar 5mm çapında (Ø5) delik 
delme özelliğine sahiptir. Özellikle fatura ve finansal evrakları delmek ve 

sınıflandırmak için geliştirilmiştir. Bununla beraber deliğin ne kadar içeriden veya 
dışarıdan delineceğini ayarlamaya yarayan marj ayarı ile kullanıcı istediği ölçüde 

ve derinlikte delik açabilmektedir.

Ayarlanabilir Marj Ayarı
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