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MÜHLEN Elegant 632/A3
A3 Boyutunda Laminasyon Filmi Kaplama Makinesi
Ekonomik Fiyat Yüksek Performans
MÜHLEN Elegant 632 modeli, markanın A3 boyutundaki en ekonomik
modellerinden olup, ekonomik fiyatının aksine yüksek performansa sahiptir.
Uzun süren ar-ge sonucu tasarlanan model, performans kaybetmeden
maksimum parlaklıkta laminasyon filmleri kaplamaktadır.
Yüksek Hız & 330 mm Giriş Ağzı
3 Dakika içinde gerekli ısıya ulaşan ve laminasyon yapmaya hazır olan
makine, dakika da 340mm yüksek hızda A3 boyutu laminasyon kaplaması
yapmaktadır. Bunla beraber, makine 330 mm laminasyon giriş ağzına sahiptir.
Yüksek Kalite Silindir Yapısı
MÜHLEN Elegant 632 modelinde, özel olarak geliştirilmiş, yanmaya ve
yapışmaya dayanıklı 2 adet A3 boyutunda silindir ile laminasyon filmi
kaplamaktadır.

MÜHLEN 632/A3
Pürüzsüz ve Parlak
MÜHLEN Elegant 632 modeli, En büyük filmden en küçük
filme kadar, film kaplarken laminasyon filmini kırıştırmaz
ve film içinde hava kabarcığı bırakmadan son derece
pürüzsüz ve parlak film kaplamaktadır.

A3 Boyutu Film Kaplama
330 mm geniş giriş ağzına sahip model, A3 ve daha küçük
boyuttaki laminasyon filmlerini kaplama özelliğine sahiptir.
Tek seferde güçlü bir şekilde kaplanan filmler uzun yıllar
açılmaya ve bozulmaya karşı dayanıklıdır.

80-10-125 Mikron Film Kaplama
MÜHLEN Elegant 632 modeli, hassas ısı basınç sistemi
sayesinde 80, 100 ve 125 mikron kalınlığındaki A3 ve
daha küçük filmleri tek seviyede lamine etmektedir.

Sıkışma Önleme Mandalı
Elegant 632 A3 modeli, olası herhangi bir sıkışma durumda,
modelin arkasında bulunan boşa çıkarma mandalı ile sıkışan
film makine içinden kolayca çıkartılabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

A3,A4,A5,A6,A7… laminasyon ﬁlmi kaplama
1 dakikada 340 mm ﬁlm kaplama hızı
330 mm laminasyon ﬁlm giriş ağzı genişliği
Otomatik laminasyon ﬁlmi alma ve kaplama
80,100,125 Mikron ﬁlm kaplama özelliği
Işıklı uyarı ve ikaz sistemi
Tek seferde pürüzsüz ve parlak ﬁlm kaplama
Gücün geldiğini gösteren kırmızı LED
Yeterli ısıya ulaşınca Yeşil LED uyarı ışığı
Sıkışma için serbest bırakma mandalı
İki adet özel üretim A3 silindir yapısı
Belge türü: Kağıt, Fotoğraf, Kimlik, Kart…
Otomatik sabit ısı termostat derecesi
Açılışta 3 dakikalık ısınma süresi
Güç: 220 V / 50Hz 2.5A
Tüketim: 480Watt
Garanti Süresi: 24 Ay
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