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Mühlen 3 AF

4 SİLİNDİR İLE MÜKEMMEL KAPLAMA

MANUEL ISI AYARI (75~150 MICRON)

YÜKSEK HIZLI LAMİNASYON

Mühlen Elegant 3AF laminasyon makinası, A3 ve daha küçük
ebattaki bele, evrak, resim ve kartları kusursuz şekilde kaplamak

için üretilmiştir. Sıkışmaya karşı otomatik sisteme sahip olan model,
her durum için sıkışmayı önleme ve boşa çıkarma koluna sahiptir.

3AF modeli, ikisi önde ikisi arkada olmak üzere, adet sıralı özel yapım 
silindire sahiptir. Bu sayede laminasyon işleminin çok daha hızlı ve 
pürüzsüz olmasını sağlamaktadır. Öndeki iki adet silindir, laminasyonun 
gerekli ısıda kaplanmasını sağlarken, arkada bulunan diğer iki silindir 
ise filmi soğutmaya ve pürüzsüz şekil vermeyi sağlamaktadır.

75 ile 150 micron arasında laminasyon kaplama özelliğine sahip 
model, manuel olarak ısı ayar mandalına sahiptir. Bu şekilde her 

kalınlıktaki laminasyon filmini doğru ısı ayarını uygulayarak 
mükemmel kaplamalar çıkartabilirsiniz. Dakikada 3,5 metre laminasyon kaplama özelliğine sahip model, 

yoğun kullanım için her boyutta belgeyi kaplamak için üretilmiştir. 
Mühlen Elegant 3AF modeli kullancıyı uyarmak için ışıklı ikaz 
sistemine sahiptir. Bu sayede gerekli ısı miktarına ulaşan cihaz, yeşil 
ışık yakarak laminasyona hazır olduğunu bildirir.

Laminasyon Kaplama Boyutları : A3 ve ya daha küçük belge, resim,, kart...
Mekanik ısı ayarı ve ayarlanan ısıya ulaşınca kullanıcıyı uyarma özelliği.
4 Adet özel üretim silindir ile kusursuz laminasyon filmi kaplama.
Yeşil ışık ile makine ısısının hazır olduğunu bildirme.
Uygulanabilir maksimum film kalınlığı: 2 X 150 Mikron = 300 Mikron.
Uygulanabilir minimum film kalınlığı: 2 X 75 Mikron = 150 Mikron.
Sıcak ve soğuk laminasyon kaplama özelliği.
Laminasyon kaplama hızı: 350 mm / Dakika.
Otomatik sıkışma önleme sistemi.
Maksimum ısıya ulaşma süresi  3~5 dakika.
Laminasyon türü: Belge, resim, kart vs..
İkaz ve çalışma ışıkları : Var
Sıkışma anında otomatik geri sarma.
Sıkışmayı önleyen manuel boşa çıkarma kolu
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 3AF Laminasyon Makinesi profesyonel anlamda yoğun kullanımlar 
için A3 ve daha küçük boyutlarda ki belgeleri, sıcak ve ya soğuk olarak hızlı 

ve kusursuz bir şekilde laminasyon uygulamak için tasarlanmıştır.

Mühlen 3AF model laminasyon makinası, A3 boyutu ve daha küçük olan 
belge, resim, kart gibi evrakları PVC kaplamak için, özel olarak tasarlanmış 4 

adet rulosu ile tek seferde hatasız olarak işlemini gerçekleştirir.

Hızlı ısınma süresi ile kullanıcıya zaman tasarrufu sağlayan model, 75-150 
mikron (Her bir yaprak) arasındaki evrakları dakikada 350 mm hızla PVC 
kaplar. Sıcak ve ya soğuk PVC filmi kaplayabilen modelin üzerindeki ayar 

sayesinde manuel olarak ısı ayarı imkanı sağlamaktadır.  
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