
Kılıçlı ve Siperli Kâğıt Kesme Giyotin Makinesi

Yaylı Siperlik

Fonksiyonel

Mekanizmalı

Tek seferde ve her defasında 10 yaprağa kadar kesme kapasitesine 
sahip model, son derece net ve pürüzsüz kesimler yapmaktadır. 
Kolay kavranabilen taşıma sapı ve keskin kılıç sistemi sayesinde 

düşük kuvvet uygulayarak bile kolaylıkla belgeleri kesip (Max. 10 
Yaprak) şekillendirmektedir.

Siperliğin ilk görevi yaralanmaları kesin olarak önlemek olsa da bir diğer 
görevi ise üzerine el ile baskı yapılarak kesim haznesine konan 
belgelerin dağılmasını önlemek ve pürüzsüz kesim sağlamaktır. Kullanıcı 
tarafından çıkartılabilir olan bu siperlik aynı zamanda yaylı 
mekanizmaya sahiptir. 

Yüksek Alman mühendisliği ile tasarlanan MÜHLEN Caki 450-A4 
modeli giyotin makinesi modern ve işlevsel sistemler ile 

üretilmiştir. Bunların başında güvenliğe önem veren model tam 
siperli kesim kılıcı, yaylı siperlik, tam metrik bazda ölçeklenmiş 
kesim tablası, kâğıt sabitlenmesi için mıknatıslı kılavuz cetveli 

bulunmaktadır.

Model sahip olduğu yaylı kılıç mekanizması sayesinde, kesim kılıcı ile 
karşılığını sıfır derece aralığa düşürmekte ve aynı zamanda kesim 
kılıcını otomatik olarak yukarı kaldırmaktadır. Bunun haricinde kesim 
sonu fren sistemi bulunan modelde ayrıca kullanılmayacağı zamanlar 
için kılıcın gövdeye sabitlenmesi mandalı da bulunmaktadır.

Maks�mum 340 mm kes�m uzunluğu
Tek seferde 10 adet kâğıt keseb�lme
A4 ve daha küçük belgeler� kesme
Belge, fotoğraf, lam�nasyon kesme
Tam s�perl� bıçak, %100 koruma 
Kılıçlı g�yot�n makas mak�nes�
Her kes�mde kend�n� b�leyen bıçak 
Kılıç kaldırma ve sıkıştırma s�stem�
Baskı yapılması �ç�n yaylı s�perl�k 
Özel çel�kten üret�len kes�m kılıcı
34x25cm ölçekl� kes�m ç�zelges�
Metr�k bazda ölçeklenm�ş tabla
Mıknatıslı kâğıt tutucu kılavuz
Tamamen metal gövde ve kılıç
Belge kes�m yaslama tamponu
Pürüzsüz ve net kes�m şekl�
Yoğun ve sürekl� kullanım
Kaymaz dört adet ayak 
Kılıç k�l�tleme mandalı
Kılıç fren s�stem�
24 Ay garant�

Tam Koruma
MÜHLEN Caki 450-A4 modelinin kesim kılıcı tam sipere sahip olması yaralanmalara karşı 

%100 gerçek koruma sağlamaktadır. Modelin en belirgin özelliği olan koruma sistemi 
kendini güvende hissetmek isteyen ofis ve ev kullanıcıları için geliştirildi. Aynı zamanda 

bu siper yaylı sistemi sayesinde aşağı bastırılıp kâğıt demetinin sabitlenmesini sağlar. 
Kılıçlı Sistem

Kâğıt, Fotoğraf, PVC filmi, karton gibi malzemeleri kesmek ve şekillendirmek için gün 
boyu ve yoğun kullanım için üretilen model uzun yıllar yüksek performansta 

çalışmaktadır. Kesim anında kendi kendini bileyen kılıç sistemi her defasında 10 adete 
kadar kâğıt kesebilmektedir. 

Kesim Tepsisi
Geniş kâğıt kesme ve hizalama tepsisine sahip MÜHLEN Caki 450-A4 modeli, 34x25 cm 
boyutlarında özel olarak ölçeklenmiş hizalama sistemine sahiptir. Bunun yanı sıra kesim 
için tepsiye konan belgelerin sabit kalması için mıknatıslı kılavuz cetveli bulunmaktadır. 

Kağıtların kesim için hiza almasını sağlayan destek tamponu metal gövdeye 
sabitlenmiştir. 

10 Yaprak
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