
Kılıçlı ve Otomatik Presli Giyotin Makas Makinesi

Otomatik Baskı

Fonksiyonel

Özel Kesim Kılıcı

Son derece keskin ve her defasında kendini bileme özelliğine sahip 
modelin kılıç sistemi her seferde 10 yaprağa kadar A3 ve daha 

küçük belgeyi kolaylıkla kesebilmektedir. Tek el ile kullanılabilen 
model, kesim kılıcına bağlı otomatik presleme sistemi son derece 

işlevseldir. Tamamen metal aksama ve kesim tablasına sahip model 
440x300mm boyutlarına sahiptir. 

MÜHLEN CAKI 380-A3 modeli otomatik kâğıt sabitleme sistemi 
sayesinde, kesim anında kâğıtlara otomatik olarak pres yaparak, tabla 
üzerinde kaymasını veya engelleyerek pürüzsüz ve net kesimler 
yapmasına olanak sağlar. Bunun haricinde mıknatıslı kâğıt tutucu ise 
belgelerin tepsi üzerinde kesim boyutunun ayarlanmasını ve 
sabitlemesini sağlar.

Yüksek Alman mühendisliği ile tasarlanan MÜHLEN CAKI 380-A3 
modeli, modern sistemlere sahip olmasının yanında son derece 

güçlü ve dayanıklı olarak üretilmektedir. Her kesimde kendini 
bileyen bıçak sistemi, kesim anında otomatik kâğıt sıkıştırma 

sistemi, sıfır derece kesim açı sistemi, tamamen metal ve güçlü 
yapı bunlardan sadece bir kaçıdır.

Güçlü kesim kılıcı, kâğıt, resim, karton, laminasyon filmi gibi birçok 
nesneyi son derece pürüzsüz şekilde kesmekte ve şekillendirmektedir. 
Kolay kavranabilen siperli tutacağı ve kesim sonu otomatik fren 
sisteminin yanı sıra kullanılmayacağı zaman kılıç kilitleme sistemi de 
bu modeli son derece güvenli hale getirmektedir. 

Maks�mum 440mm kes�m uzunluğu
A3 ve daha küçük belgeler� kesme
Tek seferde 10 yaprak kâğıt kesme
Kâğıt, fotoğraf ve belgeler� kesme
Kılıçlı s�stem kâğıt kesme makası
Kes�m anında kend�n� b�leyen bıçak
Otomat�k kâğıt baskılama s�stem�
Kılıç sıkıştırma ve �tme mekan�zması
Mıknatıslı kâğıt sab�tleme kılavuzu
Metr�k olarak ç�z�lm�ş kes�m tablası
Kılıç kapatma ve bağlama mandalı
Belge h�zalama kılavuz tamponu 
Yoğun kullanım �ç�n özel tasarım
Kaymaz plast�k taban ayakları 
Bütünleşm�ş har�c� taşıma sapı
S�perl�kl� kılıç kesme tutacağı
S�perl� kılıç makas tutacağı
Kılıç frenleme s�stem� 
24 Ay garant�

A3 Boyutu
MÜHLEN Caki 380-A3 modeli, 440mm kesim haznesine ve kılıcına sahip model, A3 ve 

daha küçük belgeleri hem kısa hem de uzun köşelerinden tek seferde kesebilmektedir. 
Muhafazalı ve eli iyi kavrayan kılıç sapı ve kesim anında otomatik belge sıkıştırma 

mekanizması kâğıdın mükemmel şekilde düzgün ve pürüzsüz kesilmesini sağlar. 
Profesyoneller için

Gerek A3 boyutu gerek otomatik belge presleme sistemi gerekse de özel çelikten 
üretilmiş kılıç sistemi son derece kolay ve net kesimler yapmaktadır. Yoğun kullanım için 

tasarlanan model geniş ve metrik bazda ölçeklenmiş kesim tepsisine sahiptir. 
Kılıçlı Makas Sistemi

Kılıçlı sistemlerin, sürgülü sistemlere oranla daha profesyonel olduğunu biliyoruz. 
Bununla beraber MÜHLEN Caki 380 A-3 modelinin özel çelikten üretilen kesim kılıcı ve 

buna eşlik eden makas sıkıştırma yayı, sıfır hata ile son derece pürüzsüz kesimler 
gerçekleştirir.

Tek Seferde 10 Yaprak
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