
Laminasyon PVC Makinesi – A3 Boyutu

Mühlen DL 805

Pürüzsüz ve Parlak Laminasyon

Sıkışma Önleme

LED Uyarı Sistemi

Sıcak ve soğuk laminasyon yapma özelliğine sahip model, 80~125 
(80~125x2=160~250) mikron arasındaki laminasyon filmlerini 

kaplamaktadır. Hassas ısı derecesine sahip model sadece ± 2 ° C ara 
sıcaklığında çalışmaktadır. 

Geliştirilmiş özel silindir sistemi sayesinde, tek seferde pürüzsüz ve 
parlak laminasyon filmi kaplama özelliğine sahip model, dakikada 300 
mm film kaplama hızına sahiptir.

Sadece bu modelden bulunan İleri ve geri (önden ve arkadan) 
laminasyon kaplama özelliğine sahip model herhangi bir sıkışma 

anında, belgeleri ileri-geri sararak PVC filmi kolayca makinenin 
içinden çıkabilmektedir. Makineye elektrik gücü geldiğini bildiren LED ışığın yanı sıra, makine 

istenilen ısıya ulaşıncaya dek sinyal veren ısı ikaz ışığına sahiptir. 
Bununla beraber yeterli ısıya ulaşan makine hazır olduğunda sürekli 
yeşil ışık yakarak kullanıcıyı uyarmaktadır.

A3 ve daha küçük belge laminasyon yapma özelliği
80~125 mikron arası laminasyon filmi kaplama
Sıcak ve soğuk laminasyon filmi kaplama
328 mm belge giriş ağzı genişliği
Manuel olarak ısı derecesi ayarlayabilme
Dakikada 300 mm laminasyon kaplama hızı
Önden veya arkadan laminasyon kaplama
Parlak ve pürüzsüz laminasyon kaplama
Manuel sıkışma önleme ve filmi alma
2 adet özel tasarım silindir sistemi
İlk ısınma ve hazır olma süresi: 3~6 dakika
Güç, çalışma ikaz ve uyarı ışıkları
Çifte sıkışma önleme sistemi
Hassas termostat güvenliği: ± 2 ° C
%30’a kadar enerji tasarrufu
Ekonomik fiyat ergonomik tasarım
24 Ay garanti

A3 Boyutunda Laminasyon Kaplama
A3 ve daha küçük belgeleri laminasyon kaplama özelliğine sahip MÜHLEN DL 805 
modeli, tek seferde pürüzsüz ve parlak filmler kaplama yeteneğine sahiptir. 328 

mm belge giriş genişliğine sahip olan model ekonomik fiyattan tüketicilere arz 
edilmektedir. 

Ekonomik Model
MÜHLEN Markasına ait A3 boyutunda en ekonomik modeli olmasının yanı sıra 

güçlü yapısı ve üstün performansı ile uzun yıllar hizmet edecek şekilde 
tasarlanmıştır.

Yüksek Alman Mühendisliği
Yüksek Alman mühendisliğine sahip MÜHLEN DL 805 modeli, en ince ayrıntısına 

kadar mükemmel şekilde tasarlanmış ve uzun yıllar kusursuz hizmet verecek 
şekilde üretilmiştir.

80~125 Micron Arası Laminasyon
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