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Mühlen 418

IŞIKLI UYARI SİSTEMİ

90~125 MİKRON ARASI LAMİNASYON

HIZLI ISINMA SÜRESİ

Mühlen 418 modeli, sıcak ve soğuk laminasyon yapma özelliğine
sahip olup, kullanılacak filmin tercih edilen laminasyon filmi şeklinde
olmalıdır. Dakikada 2,5 metre laminasyon yapma özelliğine sahiptir. Model, açıldığında ve istenilen ısı düzeyine geldiğinde, kullanıcı kırmızı 

ve yeşil ışıkla uyarmaktadır. 3~5 dakika arasında yeterli ısınma süresine 
ulaşan model, tek seferde pürüzsüz bir şekilde laminasyon işlemini 
gerçekleştirmektedir.

Mühlen Elagant 418 Laminasyon makinesi 90 micron ile 125 mikron 
arasında laminasyon filmi kaplama yeteneğine sahiptir. Belge 

besleme kılavuz kapağı yardımı ile, laminasyon filmi kaplanacak 
evrak’ı rahatça içine alabilmektedir. Mühlen 418 Laminasyon 

makinası, PVC filmi konulduğunda sensörler yardımı ile otomatik 
olarak çalışmaya başlar. 

3~5 dakika arasında yeterli ısı düzeyine ulaşabilen model, laminasyon 
işlemi gerçekleştirmek için hazır konuma gelir. 2 adet özel yapım 
silindiri sayesinde yanma yapışma yapmadan parlak ve kusursuz 
laminasyon yapmaktadır.

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 125 = 250 Mikron.
Yapılabilen minimım film kalınlığı: 2 x 90 = 180 Mikron.
Sıcak ve soğuk laminasyon filmi kaplama özelliği.
Laminasyon filmi kaplama hızı: 250 mm / Dakika.
Otomatik sıkışma önleme sistemi.
Manuel kol ile sıkışmayı çıkarma sistemi.
Maksimum ısıya ulaşma süresi 3~5 dakika.
Laminasyon belge türü: Evrak, Resim, Kimlik, Ehliyet vs...
Sensör tipi : Otomatik PVC filmi alma.
İkaz ve çalışma uyarı ışık sistemi.
Çalışmaya hazır süresi: 3~5 Dakika
Giriş genişliği: 245 mm.
Isı derecesi: Karışık
Çalışma Voltajı: 220 - 240 - 260V 50 Hz.
24 Ay  Tam Garanti

Mühlen 418 Laminasyon PVC makinesi, gelişmiş, otomatik temel seviyede 
bir modeldir. A4 ve ya daha küçük belge, evrak, kart, resim gibi dokümanları 

hızlı ve pürüzsüz olarak tasarlanmış bir modeldir. Her bir yaprağı 90~125 
mikron arasındaki laminasyon filmini kaplamak için otomatik ısı sensörünü 

kullanmaktadır.

Sıcak ve soğuk laminasyon yapma özelliğine sahip model otomatik olarak ısı 
seviyesini ayarlayabilmektedir.  Otomatik sıkışma önleme sisteminin yanı 

sıra, manuel olarak da sıkışma kolu yardımı ile belge rahatça geri 
çıkabilmektedir.
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