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Mühlen Elegant 432 laminasyon makinesi, dakikada 3 metre
laminasyon yapma hızına sahiptir. Yoğun kullanıma uygun olarak

üretilen model, laminasyon esnasında yanmaya ve yapışmaya karşın
dayanıklı üretilmiştir.

Özellikle, laminasyon filmini yakmadan çizmeden, pürüzsüz bir şekilde 
çıkarmak için geliştirilmiş 4 adet silindir ruloya sahiptir. Bunun yanı sıra; 
sıcak ve soğuk laminasyon kaplama özelliğine sahip model, sıkışma 
önleyici otomatik sistemlere sahiptir.

80 ve 125 Mikron laminasyon film kalınlıkları için 2 kademe ısı 
ayarına sahip Mühlen 432 modeli, her kalınlıkta filmler için pürüzsüz 

ve parlak kaplama sunmaktadır. Bununla beraber her ihtimale 
karşın sıkışmaları önlemek için model, mekanik ve dijital sistemlere 

sahiptir.

Mühlen 432 modeli laminasyon makinesi, film kaplamak için yeterli ısı 
düzeyine ulaşınca (3~5 dakika arası) yeşil ışık yakmak suritiyle 
kullanıcıya hazır olduğunu bilgirmektedir. Bekleme süresinde kırmızı 
ışık sinyali veren model, A4 ve daha küçük boyuttaki belge ve 
evrakları kaplamak için tasarlanmıştır.

Laminasyon kaplama filmi boyutları: A4 ve ya daha küçük belge, resim, kart, kimlik vs.
Otomatik ısı ayarı ve uygun ısıya ulaşınca hazır ikaz ışığı yanar.
Belge türüne göre otomatik ısı derecesini ayarlama.
4 Adet özel üretim silindir rulo ile tek seferde pürüzsüz laminasyon kaplama.
Maksimum uygun film kalınlığı: 2 x 125 = 250 Mikron.
Minimum uygun film kalınlığı: 2 x 80 = 160 Mikron.
Sıcak ve soğuk laminasyon PVC film kaplama özelliği.
Laminasyon hızı: 300 mm / Dakika.
Otomatik ve manuel sıkışıklık önleme sistemi.
Manuel kol ile sıkışıklığı boşa düşürme ve filmi geri alma.
Maksimum ısıya ulaşma süresi: 3~5 dakika.
İkaz e çalışma ve uyarı ışıkları sistemi.
Sensör tipi : Otomatik filmi koyunca kendiliğinden alma.
Isı algılama  sıcaklık  güvenlik sensörü : Var.
Otomatik start stop : Var.
Giriş genişliği: 245 mm.
Çalışma Voltajı : 220 - 240 - 260V 50Hz.
Boyut: 380 x 167 x 76 mm.
24 Ay  Tam Garanti.

Mühlen 432 Laminasyon PVC makinası, tam otomatik 4 silindirli yoğun 
kullanımlar için A4 belgeler için profesyonel Laminasyon Filmi kaplama 
makinesidir. Gerek hızlı ısınma süresi ve gerekse de laminasyon hızı ile 

benzer modellerinden çok daha ileri bir teknolojiye sahiptir.

Mühlen 432 Laminasyon Makinesi, gelişmiş teknolojisi sayesinde, pürüzsüz 
ve hızlı bir şekilde PVC filmi kaplamaktadır. A4 ve ya daha küçük 

ebatlardaki; belge, resim, kart, kimlik vs. gibi değerli evrakları hızlı bir 
şekilde film kaplamak için en yüksek teknolojide üretilmiştir.

HIZLI LAMİNASYON

0212 479 25 25info@parasistem.comwww.parasistem.com

Mühlen Elegant 432

0212 479 25 25 info@parasistem.comwww.parasistem.com

Cevatpaşa Mah. Adem Yavuz Cad. No:43 Bayrampaşa / İSTANBUL

TEKNİK ÖZELLİKLER


