www.parasistem.com

info@parasistem.com

0212 479 25 25

Mühlen Elegant 403
EKONOMİK MODEL LAMİNASYON MAKİNESİ
Sıcak ve Soğuk Laminasyon
MÜHLEN Elegant 403 modeli aynı anda sıcak ve soğuk laminasyon kaplama
özelliğine sahiptir. Kullanıcının dikkat etmesi gereken soğuk ve sıcak laminasyon
filmlerinin farklı olmasıdır. Ve Ülkemizde %99 oranında sıcak laminasyon filmi
kaplanmaktadır.
Ekonomik Model
Firmamızın ve markamızın en ekonomik modeli olan Elegant-403, düşük fiyatının
aksine rakip modellerine oranla çok daha hızlı ve parlak laminasyon filmleri
kaplamaktadır.
Yüksek Alman Mühendisliği
Yüksek alman teknolojisine sahip ve özel üretim çift silindir sistemi sayesinde
yüksek kalitede laminasyon filmi kaplama özelliği bulunan model 24 ay garantisi
bulunmaktadır.

Mühlen 403
PÜRÜZSÜZ VE PARLAK LAMİNASYON
Tek geçişte, yüksek kalitede pürüzsüz laminasyon kaplama özelliğine
sahip model, özel üretim ikili silindir sistemi sayesinde uzun yıllar
kusursuz filmler kaplayacak şekilde tasarlanmıştır.

HIZLI LAMİNASYON KAPLAMA
Ekonomik fiyatının aksine son derece hızlı laminasyon yapma özelliğine
sahip model, dakikada 300 mm parlak ve kusursuz film kaplamaktadır.
Bununla beraber ilk sıcaklık seviyesine 4~6 dakika arasında
ulaşmaktadır.

80~100 MİKRON ARASI FİLM KAPLAMA
MÜHLEN Elegant 403 modeli ciltleme makinesi, tek programda
80~100 mikron arası laminasyon filmlerini kaplama özelliğine
sahiptir. Yakmadan, yapıştırmadan tek geçişte parlak ve pürüzsüz
laminasyon yapmaktadır.

KOMPAKT TASARIM KOLAY KULLANIM
238 mm belge giriş ağzı genişliğine sahip olan MÜHLEN Elegant 403
modeli, şık, küçük ve ergonomik yapıya sahiptir. Son derece kolay
kullanım özelliğine sahip model, uygun fiyata sahip olmasının yanı
sıra kullanıcı dostu ve pratik bir yapıya sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Laminasyon belge boyutları: A4 ve daha küçük
Otomatik termostat sistemi ile uygun ısı ayarı
Otomatik belge alma ve laminasyon yapma
Tek seferde parlak ve pürüzsüz laminasyon
Belge giriş genişliği ağzı ölçüsü: 238 mm
Soğuk ve sıcak laminasyon yapma özelliği
Yanmaz yapışmaz 2 adet özel üretim silindir
Fonksiyonel anahtar ile sıcak soğuk laminasyon
Yapılabilen Max. Laminasyon ﬁlmi: 2x100 Mikron
Yapılabilen Min. Laminasyon ﬁlmi: 2x80 Mikron
Laminasyon kaplama hızı: 300 mm /Dakika
Manuel mandal sistemi ile sıkışma önleme sistemi
Belge türü: Belge, Fotoğraf, Kimlik, Kart ….
Makine gerekli ısıya ulaşınca ışıklı ikaz sistemi
4~6 dakika arasında hazır konuma gelme
Çalışma Voltajı: 220 V / 50 Hz
Güç göstergesi ışığı: Var
24 Ay garanti
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