
LAMİNASYON PVC MAKİNASI | A4 PROFESYONEL

Mühlen 4 AF

4 SİLİNDİR İLE TAM PROFESYONEL KAPLAMA

MANUEL ISI AYARI 75~150 MİKRON ARASI

YÜKSEK HIZLI LAMİNASYON (350mm/DAKİKA)

Mühlen Elegant 4AF laminasyon makinesi, A4 ve daha küçük
boyuttaki belge, sertifika, resim, kart gibi dökümanları tek seferde,

uzun yıllar boyu sızdırmazlık kontrolü sağlayarak, pürüzsüz bir
şekilde kaplar.

Elegant 4AF modeli, sahip olduğu 4 lü silindir sistemi sayesinde, tek 
seferde mükemmel bir parlaklık ve dayanıklılık ile PVC laminasyon 
kaplamaktadır. Ayrıca gelişmiş manuel sıcaklık kontrolü sorunsuz ve 
tutarlı sonuçlar sağlamaktadır.

Mühlen Elegant 4AF, 75~150 arası (75x2, 150x2) laminasyon 
filmlerini net bir şekilde kaplamaktadır. Manuel ısı mandalı ile 

istenilen ısıya 4~6 dakika içinde ulaşır ve hazır konuma geçer. Gün 
boyu yoğun kullanıma uygun olarak üretilen model, orta ve büyük 

boy ofisler için geliştirilmiştir. 

Dakikada 350mm laminasyon film kaplama özelliğine sahip model, 
245mm belge giriş genişliğine sahiptir.  Otomatik belge sıkışma 
sisteminin yanı sıra, manuel mandal yardımı ile sıkışmayı boşa 
çıkartılıp belge geri çekilebilmektedir. 

Laminasyon Kaplama Boyutları : A4 ve ya daha küçük belge, resim,, kart..
245mm belge giriş ağzı genişliği.
Manuel gelişmiş sıcaklık kontrolü ile tutarlı sonuçlar verir. 
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 ve manuel sıkışma önleme sistemi.
Makine hazır konuma gelme süresi 4~6 dakika arası
Laminasyon türü: Belge, resim, kart vs..
İkaz ve çalışma ışıkları : Var
Sıkışmayı önleyen manuel boşa çıkarma kolu
Otomatik belge alma sistemi
Isı algılama sıcaklık  güvenlik sensörü : Var
Otomatik start stop : Var
Çalışma Voltaji : 220 - 240 V - 50 Hz
24 Ay  Tam Garanti

MÜHLEN Elagant 4AF Laminasyon PVC kaplama makinesi, A4 ve daha küçük 
boyutlardaki belge ve resimleri, sıcak veya soğuk olarak profesyonel 

anlamda, pürüzsüz bir şekilde PVC kaplamaktadır.
 

Derecesine göre 4~6 dakika arası hızlı ısınma süresine sahip, MÜHLEN  4AF 
modeli 75~150 mikron (75x2=150~150x2=300 micron) arası laminasyon 

filmi kaplamaktadır. Manuel ısı mandalı sayesinde kullanıcı istediği 
kalınlıktaki laminasyon filmlerini kolayca ayarlayabilmektedir.

245 mm belge giriş ağzına sahip model, 4 silindiri sayesinde mükemmel 
derecede pürüzsüz PVC kaplama özelliği bulunmaktadır. Dakikada 350 mm 

laminasyon yapma hızına sahip modelin her hangi bir sıkışıklığı önlemek için 
manuel mandal sistemine sahiptir. 
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