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MÜHLEN G400

Elektrikli Kâğıt Kesme & Giyotin Makinesi
Elektrikli Sistem
Güçlü ve robotik servo motora sahip MÜHLEN G400 kâğıt kesme makinesi, kullanıcı
panelindeki butonlar yardımı ile beden gücü kullanmadan 1 saniye içinde 400 sayfa
kâğıdı veya bu kalınlığa emsal eden karton, kumaş, plastik film, kitap gibi nesneleri tek
seferde net bir şekilde kesmektedir.
330mm Kesim Uzunluğu
A4 kağıdının uzun ve kısa taraflarından kesme kapasitesi bulunan modelin kesim bıçak
ağzı 330 mm dir. Son derece keskin ve kendini bileyen sertleştirilmiş çelikten üretilen
bıçak sistemi uzun yıllar bileme gerektirmeden kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Süper Sıkıştırma
Kolayca dönebilen mengene (press) kolu sayesinde maksimum sıkıştırmayı sağlayarak,
kesim için konulan kağıtların, kesim anında hareketsiz sağlar. Bunun yanında yine
kâğıdın doğru ölçüde kesilmesini sağlayan el ile sıkıştırmalı kâğıt tamponu
bulunmaktadır. Tamamen metal gövde ve çelik iç aksama sahip MÜHLEN G400 modeli,
20 kg. Ağırlığındadır.

MÜHLEN G400
Lazer İşaretleyici
Kırmızı ve keskin lazer işaretleyici, bıçağın keseceği yere en hassas
şekilde kesintisiz lazer işareti göndererek kullanıcının tam olarak
nereyi keseceğini önceden bilmesini sağlar. Sadece bu modelde
bulunan lazer işaretleme kullanıcıya çok daha düzgün ve doğru
kesim sağlamayı amaçlamıştır.

Önce Kullanıcı Güvenliği
MÜHLEN markasının en çok önem verdiği konu olan kullanıcı
güvenliği, bu modelde de hat safhadır. Kullanıcı önce yeşil butona
basıp makineyi sıfırlaması ve ardından iki beyaz butona iki eliyle
aynı anda basması gerekiyor. Kullanıcı (TEK KİŞİ) bu sayede hiçbir
ihtimalde makine çalışırken ellerini ve parmaklarını kesim yatağına
koyamaz. Bunun haricinde pembe siperliğe bağlı çalışma mandalı
aşağıda iken kullanıcının bıçağa yaklaşması güçleştirilmiştir.

400 Yaprak Kesme Kapasitesi
Tek seferde 400 yaprağa kadar (40mm) kesme kapasitesi bulunan
modelin, kâğıt dışında diğer materyalleri de (naylon, kumaş, plastik film
vb.) keserek şekillendirmektedir. Son derece hassas kesim bıçaklarına
sahip G400 modeli, lazer işaretleme sistemi yardımı ile de emsalsiz
işlemler yapmaktadır.

Masa Üstü Kullanım
Masa üstü kullanım için geliştirilen model son derece ergonomik ve
modüler yapıya sahiptir. Yoğun kullanım için üretilen model saniyeden
daha kısa bir süre içinde kesme işlemini gerçekleştirmektedir.
Kullanımı son derece basit olan modelin kâğıt artıklarını toplaması için
makinenin arka kısmında çıkartılabilir atık kutusu bulunmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Elektr�kl� otomat�k kâğıt kesme g�yot�n mak�nes�
330mm uzunluğunda kes�m bıçak ağzı haznes�
Güçlü lazer �şaretley�c� �le kes�m yer� bel�rleme
Tek seferde 400 yaprağa kadar kâğıt kesme
Kesk�n ve özel çel�kten üret�len bıçak s�stem�
Güçlü ve robot�k ve elektron�k servo motor
Kâğıt sıkıştırma ve presleme mekan�zması
Kes�m �ç�n kâğıt ölçme/sab�tleme tamponu
Kâğıt, Karton, Naylon ve Kumaş keseb�lme
Güvenl�k 1: Ç�ft buton ve ç�ft el kullanımı
Güvenl�k 2: Otomat�k S�v�çl� bıçak s�perl�ğ�
Güvenl�k 3: Yeş�l butonla hazır konumu
Çel�k ve metalden gövde ve �ç aksam
M�l�metr�k ölçeklenm�ş kes�m teps�s�
Kompakt ve masa üstü kullanım
Çıkartılab�l�r kâğıt atık haznes�
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