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Mühlen 418

YÜKSEK HIZDA LAMİNASYON PVC

80~100 MİKRON ARASI LAMİNASYON KAPLAMA

KOMPAK TASARIM

Gerek dış sağlamlığı ve dizaynı, gerekse iç mekanik ve aksamı ince
bir mühendislik sonucu oluşturulan Mühlen Elegant 415 modeli, uzun

yıllar hata vermeyecek şekilde tasarlanmıştır. Güç ikaz ışığının yanı
sıra, yeterli ısıya ulaşması halinde "hazır" ışığı yanarak ta kullanıcıyı

uyarmaktadır.

Mühlen Elegant 415 modeli, kompak olmasının yanı sıra, üst 
modellerinden daha hızlı bir şekilde film kaplamaktadır. Öyle ki dakikada 
300 mm laminasyon filmi kaplayan model, aynı anda özel üretilmiş 
silindir merdaneleri sayesinde pürüzsüz ve net bir şekilde film 
kaplamaktadır.

Mühlen markasının en temel laminasyon makinesi olan 415 modeli, 
80~100 mikron (her bir yaprak) arasındaki laminasyon filmlerini 

yapmak için geliştirilmiş kompak ve son derece şık laminasyon 
makinesidir. Mühlen Elegant 415 Laminasyon Makinesi, son derece kompak 

tasarıma sahiptir. Kolay taşınabilir ve bütün işlemleri tek tuşla 
gerçekleştirmesinin en temel avantajı kullanım kolaylığı ve kullanıcı 
dostu bir model oluşudur.

Laminasyon Kaplama Boyutları: A4 ve ya daha küçük belge, resim, kart...
Otomatik, kendiliğinden ısı ayarı.
2 Adet özel üretim silindir ile kusursuz ve pürüzsüz film kaplama.
Yeşil ışık ile makine ısısının uygun olduğunu bildirme.
Yapılabilen maksimum film kalınlığı: 2 x 100 = 200 Mikron.
Yapılabilen minimım film kalınlığı: 2 x 80 = 160 Mikron.
Sıcak laminasyon filmi kaplama özelliği.
Laminasyon filmi kaplama hızı: 300 mm / Dakika.
Manuel kol ile sıkışmayı çıkarma sistemi.
Maksimum ısıya ulaşma süresi 4~6 dakika.
Laminasyon belge türü: Evrak, Resim, Kimlik, Ehliyet vs...
Sensör tipi : Otomatik PVC filmi alma.
İkaz ve çalışma uyarı ışık sistemi.
Çalışmaya hazır süresi: 4~6 Dakika
Giriş genişliği: 245 mm.
Isı derecesi: Sabit
Çalışma Voltajı: 220 - 240 - 260V 50 Hz.
24 Ay  Tam Garanti

Yüksek alman teknolojisi ile üretilen, Mühlen Elegant 415, markasının 
geliştirdiği en ekonomik laminasyon kaplama makinesidir. 80~100 mikron 

arasındaki filmleri hızlı bir şekilde (dakikada 300mm) kaplamak için 
geliştirilmiş roller sistemi, pürüzsüz, yanmaz ve yapışmaz şekilde, A4 ve 

daha küçük belge, resim ve kartları kaplamak için geliştirilmiş bir modeldir.

Sıcak laminasyon yapma özelliğine sahip model, orta ve düşük yoğunluktaki 
işletmeler için geliştirilmiş olup, küçük ebatta, kolay taşınabilen son derece 

şık bir makinedir.

Özel üretilmiş double silindirleri sayesinde, laminasyon filmini çizmeden, 
yakmadan, kırmadan, net bir çıktı almasını sağlamaktadır.
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