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Fonksiyonel

Net & Pürüzsüz Kesim

MÜHLEN Caki 350-A3 modeli kılıç siperliği sayesinde kullanıcı 
güvenliğine tam önem vermektedir. Kılıç siperliği, kesim haznesi 
ağzına hiçbir insan uzvunun girmesine izin vermez ve bu şekilde 

yaralanmaların önüne geçer. Bu siperliğin bir diğer görevi ise kesim 
anında aşağı bastırılarak belgelerin düzgün kesilmesini sağlar.

Her kesimde 10 adet kâğıt (80gr) kesme gücüne sahip MÜHLEN Caki 
350-A3 modeli, kâğıdın yanı sıra karton, PVC filmi, fotoğraf gibi 
malzemeleri de tek seferde pürüzsüz şekilde keserek 
şekillendirmektedir. Kılıcı yukarı ittirmek ve kesim açısını maksimum 
seviyede daraltmak için modelde ayrıca mekanizma bulunmaktadır.

Alman mühendisliği ile tasarlanan MÜHLEN Caki 350-A3 modeli 
kâğıt kesme makinesi en son teknoloji ile üretilmiştir. Birçok 

fonksiyona sahip model, kullanıcı güvenliğini sağlayan kılıç 
siperliği, kılıcı otomatik kaldıran ve aynı zamanda kesim makasını 

birleştiren mekanizma, kâğıt demetlerinin kesim anında 
kaymaması için mıknatıslı kılavuz cetvel bunlardan sadece bir 

kaçıdır.

Pürüzsüz ve net kesimler yapması için MÜHLEN Caki 350-A3 modeli 
birçok yenilikle donatılmıştır. Çelik alaşımlı özel kılıç sistemi, makas 
birleştirici özel mekanizma ve kesimin doğru olması için metrik bazda 
ölçeklenmiş kesim tablası, mükemmel şekilde kesim ve şekillendirme 
işlemi gerçekleştirir

Kılıç s�perl�ğ�, Tam kullanıcı güvenl�ğ�
Maks�mum 440 mm kes�m uzunluğu
Tek seferde 10 adet belge keseb�lme
A3 ve daha küçük belgeler� kesme
Belge, fotoğraf, lam�nasyon PVC…
A3 Kılıçlı g�yot�n makas mak�nes�
Kes�m anında kend�n� b�leyen bıçak
Kılıç açısı sıfırlama ve kaldırma s�stem�
440x300mm ölçüler�nde kes�m cetvel�
Metr�k olarak ölçekm�ş kes�m teps�s�
Belge preslemes� �ç�n yaylı s�perl�k
Özel alaşımlı çel�kten üret�len kılıç
Mıknatıslı kâğıt tutucu cetvel kılavuz
Kâğıt kesme ve h�zalama tamponu
Metal gövde, çel�k alaşımlı kılıç
Kılıç fren ve k�l�tleme s�stem�
Eşs�z pürüzsüz ve net kes�m
Masa üstü kaymaz ayaklar
Gün boyu sürekl� kullanım
24 Ay garant�

A3 Boyutu
A3 boyutunda belgeleri kesme büyüklüğüne sahip modelin kesim haznesi uzunluğu 
440mm’dir. A3 ve daha küçük belgelerin hem uzun hem de kısa köşesinden kesme 

kapasite bulunan modelin kâğıdın yanı sıra karton, fotoğraf, PVC film gibi malzemeleri 
de kesip şekillendirebilmektedir. 

Kesim Kılıcı
Özel çelikten üretilen modelin kesim kılıcı tek seferde 10 adete kadar belge 

kesebilmektedir. Her kesim anında kendini bilem özelliği bulunan model uzun yıllar 
yüksek performansta çalışabilecek şekilde üretilmiştir. Pürüzsüz bir şekilde belge 

kesmesi için kesim kılıcının açısını sıfıra indirmek için modelde ayrıca bir mekanizma 
bulunmaktadır. 
Kesim Tepsisi

44x30cm boyutlarında metrik ve kare bazda ölçeklenmiş kesim haznesi kullanıcıya 
keseceği belgelerin ölçüsünü net bir şekilde ayarlamasına yardımcı olurken modele 
entegre sabit kesim tamponundan hizalama almasına olanak tanır. Bunun yanında 

beraberinde gelen mıknatıslı kılavuz cetvel ise hazneye konan kağıtların sabit kalmasını 
sağlamaktadır.
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