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MÜHLEN Iron 650-A1
A1 (650mm) Boyutu Laminasyon Makinesi / 4 Silindir
A1 Boyutu Laminasyon Boyutu / 650mm
Dünyanın en geniş laminasyon makinesi olan MÜHLEN 650-A1 modeli besleme ağzı girişi
650mm genişliğindedir. A1 boyutunda (594x841mm) ve daha küçük boyutlardaki
(A2,A3,A4,A5,A6,A7..) belgeleri kaplamak için son derece güçlü ve hızlıdır. Bunun
haricinde geniş rulo sistemi sayesinde enerji tasarrufu sağlamaktadır.
4 Adet Güçlü Silindir Sistemi
Modelin 4 adet son derece güçlü silindir sistemi, 650mm uzunluğuna ve 44 mm kalınlık
çapına sahiptir. Bu ölçülen hali hazırda dünya üzerindeki en büyük laminasyon silindirleri
olarak kabul edilmektedir. Kullanıcı bu sistem sayesinde güç tasarrufu sağlarken aynı anda
yüksek performansta laminasyon filmleri kaplamaktadır.
Manuel Geri Alma Butonu
MÜHLEN Iron 650-A1 modeli, sahip olduğu ve patentinin kendisine ait olduğu yanmaz
yapıştırmaz teknolojisine sahip olmakla beraber, ihtimal dahilinde herhangi bir durumda
sıkışma veya laminasyonun iptal edilmesi gerekirse, kullanıcının geri butonuna basması
yeterli olacaktır. Silindirler anında geri dönerek belgeyi veya filmi kullanıcıya geri
verecektir.

MÜHLEN Iron 650-A1
Sıcak & Soğuk Laminasyon

Sıcak ve soğuk laminasyon yapma özelliğine sahip modelin sıcak
laminasyon için ilk ısınma süresi 3~5 dakika arasındadır. 650mm
giriş ağzına sahip model dileyen kullanıcının aynı anda tek A1
film laminasyon yapabileceği gibi, dileyen kullanıcının da geniş
besleme girişi sayesinde aynı anda birçok küçük belgeyi
laminasyon kaplayabilmektedir.

75~300 Mikron Arası Laminasyon
75~300 (x2) mikron arası laminasyon filmi kaplama
özelliğine sahip MÜHLEN Iron 650-A1 modeli, tamamen
metal gövdeden üretilmiş en profesyonel modellerden
biridir. Hassas ısı termostatı sayesinde 3~5 dakika arası
gerekli ısıya ulaşan makine, yüksek fan sistemi ile beraber
laminasyon uygulamalarını soğutarak makineden
çıkarmaktadır.

Manuel Isı ve Hız Ayarı

9 farklı hız kademe ayarına sahip MÜHLEN Iron 650-A1 modeli,
dakikada 600~1600 arası değişken/değiştirilebilir hıza sahiptir.
En yüksek verim için hangi mikronun hangi sıcaklıkta ve hangi
hızda laminasyon yapılacağını gösteren ayrıntılı Türkçe
kullanma kılavuzuna sahiptir.

Parlak & Güçlü Laminasyonlar
Tek seferde A1 ve daha küçük boyutlardaki laminasyon
filmlerini, pürüzsüz şekilde net ve parlak bir şekilde laminasyon
kaplayan MÜHLEN Iron 650-A1 modeli, son derece güçlü ve
yıllarca açılma yapmayacak şekilde suya, toza dayanıklı olarak
laminasyon filmi kaplamaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
A1, A2, A3, A4 ... Laminasyon filmi kaplama
Besleme ağzı genişliği 650mm (A1 boyutu)
4 Adet özel yapım silindir (44mm çapında)
Süper parlak ve güçlü PVC filmi kaplama
Dünyanın en büyük laminasyon makinesi
Dakikada 600~1600mm Arası 9 farklı hız
Dijital ısı ve hız göstergesi ve ayarlaması
Otomatik belge sıkışma önleme sistemi
75~300 mikron (x2) arası film kaplama
000~199° arası değiştirilebilir ısı ayarı
Sıcak ve soğuk laminasyon kaplama
Belge iptal etme geri alma butonu
9 kademe farklı değiştirilebilir hız
1,2mm maks. malzeme kalınlık
3~5 dakika arası ısınma süresi
Dijital ısı ve hız ayarı sistemi
Kullanıma hazır yeşil işaret
Tamamı metal güçlü gövde
Hassas ısı termostatı
Tüketim:1200 Watt
24 Ay tam garanti
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