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 MÜHLEN Elegant 2AF laminasyon PVC kaplama makinesi, A2 ve
daha küçük ebattaki, belge, resim, ve diğer evrakları tek seferde

pürüzsüz bir şekilde kaplamaktadır. 490 mm ağız giriş genişliği olan
model, MÜHLEN markasının en büyük modelidir.

MÜHLEN Elegant 2AF laminasyon makinesi, 75~150 
(2x75=150~2x250=500 MICRON)) micron arası laminasyon filmi 
kaplama özelliğine sahiptir. Sıcak ve soğuk laminasyon filmi kaplama 
özelliğine sahip model,  çalışmadığı durumlarda 1 saat sonra kendi 
kendini kapatarak güç tasarrufu ve bekleme moduna geçer. 

MÜHLEN Elegant 2AF modelinin sahip olduğu “ANTI JAMMING” sistemi 
sayesinde, laminasyon filmlerinde yanma, yapışma ve sıkışma 

yapmaz. En pürüzsüz ve parlak şekilde “A2” ve daha küçük 
ebatlardaki belge, resim ve dökümanları pvc kaplamaktadır.  MÜHLEN Elegant 2AF modelinin sahip olduğu “ANTI JAMMING” sistemi 

sayesinde, laminasyon filmlerinde yanma, yapışma ve sıkışma 
yapmaz. En pürüzsüz ve parlak şekilde “A2” ve daha küçük 
ebatlardaki belge, resim ve dökümanları pvc kaplamaktadır.  

A2 ve daha küçük boyutlarda laminasyon filmi kaplama.
Resim, belge, sertifika, gibi belgeleri tek seferde pürüzsüz kaplama
4 Adet özel üretim silindiri sayesinde, parlak ve pürüzsüz kaplama özelliği
Otomatik kendi kendini durdurma ve güç tasarrufu modu
Sıkışma önleme için, otomatik ve manuel reserve modu
Yanma ve yapışmayı önlemek için “ANTI JAMMING” sistemi
Sıcak ve soğuk laminasyon yapma özelliği
Mekanik ısı ayarı ve ayarlanan ısıya ulaşınca kullanıcıyı uyarma özelliği.
Yeşil ışık ile makine ısısının hazır olduğunu bildirme.
Uygulanabilir maksimum film kalınlığı: 2 X 250 Mikron = 500 Mikron.
Uygulanabilir minimum film kalınlığı: 2 X 75 Mikron = 150 Mikron.
Laminasyon kaplama hızı: 350 mm / Dakika.
Otomatik ve manuel sıkışma önleme sistemi.
Maksimum ısıya ulaşma süresi  4~8 dakika arası.
Laminasyon türü: Belge, resim, kart ve diğer dökğmanlar
İkaz ve çalışma ışıkları : Var
Sıkışma anında otomatik geri sarma.
Sensör tipi : Otomatik PVC filmini alma
Isı algılama  sıcaklık  güvenlik sensörü : Var
Otomatik start stop : Var
Çalışma Voltaji : 220 - 240 V - 50 Hz
24 Ay  Tam Garanti

Mühlen Elegant 2AF laminasyon makinesi giriş ağzı genişliği: 490 mm dir ve A2 
ve daha küçük boyutunda herhangi bir belgeyi tek seferde pürüzsüz bir şekilde 

laminasyon filmi kaplayabilir. 

Mühlen Elegant 2AF modeli laminasyon makinesi, 4 adet silindiri sayesinde, en 
parlak ve en pürüzsüz kaplama yüzeyleri oluşturmaktadır. Manuel olarak ileri geri 

sarma tuşu sayesinde, yanlışlıkla kaplamak istenilen belgeleri hızla geri 
verebilmektedir. 

75 mikron ~ 250 mikron arası (75x2= 150 Mikron, 250x2=500 Mikron) 
laminasyon filmi kaplama özelliğine sahip model, 350 cm / Dakika gibi yüksek bir 

hıza sahiptir.

En ince belgeden, en kalın resimlere kadar film kaplama özelliğine sahip model, 
beklentilerin çok daha üstünde bir performansa sahiptir. Manuel ısı ayarlama 

mandalı sayesinde her kalınlıkla laminasyon filmini rahatça ve hızlı bir şekilde 
kaplamaktadır.   
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