
Karton İşleme ve Ambalaj Dolgu Malzemesi Makinesi

MÜHLEN CA 400

Doğa Dostu ve Ekonomik

Otomatik Kesim

Güçlü Motor ve Sistem

55bB altında son derece düşük çalışma gürültüsü seviyesine sahip model 
dakikada 650mm uzunluğunda karton ve koliyi dolgu malzemesi haline 

getirmektedir.  Maksimum 420mm genişlikte kesim ve şekillendirme ağzı 
olan model, fazlalık kısmı otomatik olarak kesmektedir.

Özellikle yoğun sipariş gönderimi yapan ticaret firmaları, bu model 
sayesinde ödemiş olduğu değeri kısa zaman içinde amorti edebilmektedir. 
Bu sayede, plastik balonlu naylon kullanmak yerine geri dönüşümlü atık 
koliler hem ekonomiye hem de doğaya büyük katkılar sağlamaktadır.

420 mm kesim haznesi ağzına sahip MÜHLEN CA 400 modeli, 420 mm 
‘den daha geniş gelen kısmı otomatik olarak kendi kesmektedir.  420 
mm’den daha küçük kartonları ise rahatlıkla her ölçüde işlemektedir. 
Uzunluk kesim olarak herhangi bir sınırı bulunmayan modelin işlemiş 

olduğu dolgu malzemeleri defalarca kullanılabilmektedir.

800 watt motor gücüne sahip model, özel sertleştirilmiş bıçak sistemi 
sayesinde uzun yıllar kusursuz çalışacak şekilde Alman mühendisler 
tarafından tasarlanmıştır. 10mm karton kalınlık yüksekliğine sahip 
model aynı zamanda herhangi bir sıkışma durumunda “GERİ” butonu 
sayesinde işlemeyi durdurup geri vermektedir.

Otomatik karton koli işleme ve dolgu malzeme makinesi
Yüksek hızda karton koli işleme ve dolgu: 650mm/Dakika
420mm genişliğe kadar karton koli işleme ve çıkarma
420mm den daha geniş kolileri otomatik kesme sistemi
Besleme ağzı yüksekliği 10mm (Maksimum koli kalınlığı)
Kartonu yumuşak ve esnek malzemeye dönüştürme
Tamamen yüksek kalite çelik metal iç ve dış aksam 
İşlediği malzemeler: Oluklu mukavva (koli), Karton
3 Kademeli kullanıcı / Kapalı, İleri, geri (iptal etme)
Sertleştirilmiş özel çelik üretimi kesim bıçakları
Kesim ağzında iki taraflı ölçeklendirilmiş cetvel
Kolay kullanım ve maksimum kullanıcı güvenliği
Ekonomik döngü sistemi (Kolay amortisman)
Çok sessiz: 55dB altında çalışma gürültüsü
Acil durum “stop”, durdurma butonu
Ahşap gönderme ve taşıma sandığı
Kompakt ve masa üstü kullanım
Doğa ve çevre dostu sistem
800 Watt motor gücü
Kullanım kılavuzu
24 Ay garanti

Tam Otomatik
MÜHLEN CA 400 modeli, karton işleme ve ambalaj dolgu makinesi, tam otomatik sisteme 

sahip olup, ön kısmından, eski veya yeni karton veya koliyi koyulduğunda, özel kesim 
teknikleri kullanan model, makinenin arka kısmından yumuşatılmış ve açılmış ambalaj dolgu 

malzemesi çıkarmaktadır.
Kolay Kullanım

Kullanımı son derece kolay olan modelin, yaralanmalara karşı her türlü tedbiri almış 
bulunmaktadır. Yaklaşık 1cm yüksekliğindeki karton giriş haznesine el ve parmak 

girmemektedir.  Kullanıcının yapması gereken tek şey işlenecek kartonu makinenin giriş 
ağzına koymak olacaktır. 

Acil Stop Butonu
Har hangi tehlike durumunda makine üzerinde bulunan kırmızı “ACİL STOP” butonuna 

basılması ile makinenin çalışması anında durdurulmaktadır. Makinenin tekrar çalışması ise 
aynı butonun sağa doğru çevrilerek kendisini eski konumuna alması ile gerçekleşmektedir.
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