
Kılıçlı ve Otomatik Presli Giyotin Makas Makinesi

Otomatik Pres

Kolay Kavranabilir 

İşlevsel & Modern

Tek seferde maksimum 10 yaprak (80gr) kâğıt kesme kapasitesine 
sahip model, güçlü bıçak sistemi yapısı sayesinde bu özelliğini yıllar 

sonra da korumaktadır. 300mm kesim haznesi uzunluğuna sahip 
olması, A4 ve daha küçük boyutlardaki kağıtların hem uzun hem de 

kısa taraflarından dilediği ölçüde kesilmesine olanak sağlar.

Kesim anında kağıtların kaymaması için, kesim kılıcı ile sistematik 
şekilde çalışan belge sıkıştırma presi, otomatik olarak tepsideki kağıtlara 
sıkıca pres yaparak oynamamasını ve sabit kalmasını sağlar. Bunun 
yanında mıknatıslı sabitleme tamponu yardımı ile de belgeler önceden 
tepsi üzerinde sabitlenir. 

Kâğıt, belge, fotoğraf gibi dokümanları kesmek ve şekillendirmek 
için kolay kavranabilen siperlikli sapı, elden kaymayacak şekilde 

tasarlanmıştır. Bunun yanında kesim sonu frenleme sistemi de 
bulunan modelin aynı zamanda, makinenin kullanılmadığı 

durumlarda kesim kılıcını güvenlik mandalına takıp 
bekletilebilmektedir.

Alman mühendisliğine sahip model son benzerlerine oranla son 
derece üstün özelliklere sahiptir. Körelmeyen ve her seferinde kendini 
bileyen bıçak sistemi, otomatik kâğıt pres mekanizması, bıçak 
sürtünme mekanizması ve bıçak bitiş fren sistemi bunlardan sadece 
bir kaçıdır.

Maks�mum 300mm kes�m uzunluğu
A4 ve daha küçük belgeler� kesme
Tek seferde 10 yaprak kâğıt kesme
Kâğıt, fotoğraf ve doküman kesme
Kılıçlı g�yot�n makas kesme s�stem�
Kend�n� b�leyen çel�k alaşımlı bıçak
Otomat�k kâğıt presleme s�stem�
Mıknatıslı kâğıt kes�m kılavuzu
Metr�k bazda ölçeklenm�ş teps�
Kâğıt sab�tleme kılavuz tamponu
Yoğun kullanım �ç�n özel tasarım
Masa üstü kaymaz plast�k ayak
Kılıç fren� ve k�l�tleme mandalı
Tamamen metal gövde yapısı
S�perl�kl� kılıç kesme tutacağı
Bütünleşm�ş taşıma sapı
Kılıç sıkıştırma s�stem�
24 Ay garant�

Kılıçlı Sistem
Özel çelikten üretilen kesme kılıcı ve karşılık tamponu her seferinde kendisini bileterek 
uzun yıllar boyu ilk günkü yüksek performansta çalışmasını sağlar. Özel olarak üretilen 

tutacağı sayesinde en iyi şekilde kavranabilen kesme kolu titreşimsiz kesim işlemi 
gerçekleştirmesine yardımcı olur. 

Yoğun Kullanım
 Metal gövde ve özel çelikten üretilen MÜHLEN Caki 480-A4 modeli kâğıt kesme 

makinesi yoğun kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Kesim kılıcının en verimli 
düzeyde çalışması için kılıca entegre edilmiş çelik yay sistemi kılıçla siperlik arasında 

sıfır mesafe bırakarak her seferinde mükemmel kesimler yapmasını sağlar. 
Kılavuz Cetvel

Mıknatıslı kılavuz cetvel, kesim sırasında kesim sırasında kâğıdın boyutunu ayarlamak 
için serbestçe ayarlanır. Bunun yanında 300x250 mm arasında mm bazda ölçeklenmiş 
metal tablası kullanıcıya keseceği belge için kılavuzluk yaparken, kesim tamponları ise 

kâğıt demetlerinin sabit kalmasını sağlamaktadır.

10 Yaprak Kesme
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