
Elektronik Köşe Kesme/Yuvarlama Makinesi

MÜHLEN L777

Tek Seferde 500 Yaprak

Kullanım Butonu ve Pedalı

Geniş Uygulama Alanı

R3, R4, R5, R6, R7, R8, R10 açıları olmak üzere 7 farklı açılı, 
sertleştirilmiş özel çelikten üretilen kesim bıçaklarını, 

makinenin üzerinde bulunan silindir yardımı ile sağa/sola 
çevirip rahatça istenilen bıçak ayarlanabilmektedir. Her türlü 

nesneyi rahatlıkla kesebilen kesim bıçakları gerektiğinde 
kullanıcı tarafından çıkartılıp bilenebilmektedir.

70mm kesim kalınlığı yüksekliğine sahip MÜHLEN L777 
modeli elektrikli kâğıt köşesi yuvarlama makinesi tek seferde 
500 adet 80gr. kâğıdın köşelerini kesip ovalleştirebilmektedir. 
Veya dileyen kullanıcı aynı kalınlığa denk gelen (70mm) 
fotoğraf, karton, kartvizit, plastik, PVC gibi malzemeleri de 
kolayca kesebilmektedir.

Kesim anında kağıtların kaymaması için bıçaktan hemen 
önce otomatik olarak kâğıt presleme silindiri kâğıdı sıkıca 
kavramaktadır. Kullanıcının eller serbest çalışabilmesi için 

ayak pedalını kullanabilirken, dileyen kullanıcı ise buton 
yardımı ile kesim işlemini gerçekleştirebilmektedir. 

Anahtar konumu buton için I pedal için II konumunda 
olmalıdır.

Acil durum durdurma butonuna sahip L777 Modeli kâğıt 
köşelerinin ovalleştirmesi dışında, kart vizit, fotoğraf, karton, 
mukavva, sert kumaş, PVC filmi, MDF gibi malzemelerinde 
köşelerini ovalleştirebilmektedir.  Farklı kesim bıçaklarının 
yanı sıra engel plakası ayarı ile de kesim açısı kullanıcının 
isteğine göre ayarlanabilmektedir.

Otomatik elektrikli köşe yuvarlama makinesi
R3, R4, R5, R6, R7, R8, R10 açılı bıçak seti
Tek seferde 500 adet köşe ovalleştirme
Çevirmeli 7 Farklı oval çelik bıçak ağzı
Kâğıt, kart, PVC, fotoğraf… vb. kesme
Kaymayı önleyen otomatik presleme
Bıçak kilitleme kolu (Aşağı/Yukarı)
Pedal ve buton kullanma olanağı
İkili kilit anahtarı (pedal, buton)
70mm bıçak haznesi yüksekliği
Ağır görev gün boyu kullanım
Atık kâğıt kutusu çekmecesi
Dakikada 60 adet presleme
Metal gövde çelik iç aksam
Acil durum “STOP” butonu
Kolay yağlanabilir sistem
Ayarlanabilir açı blokları
350mm çalışma tablosu
Ahşap taşıma kutusu
24 Ay garanti

Elektrikli Köşe Ovalleştirme Makinesi
Ağır hizmet tipi MÜHLEN L777 modeli köşe yuvarlama makinesi her bir destesi 500 
adet olmak üzere dakikada 60 deste kâğıdın köşesini ovalleştirebilmektedir. Model 

180Watt’lık son derece güçlü motoru ve keskin bıçakları sayesinde tek seferde 500 
adet 80gr. fotokopi (Max. 70mm) kağıdını rahatlıkla köşelerini yuvarlayabilmektedir. 

Ağır Hizmet Tipi
Ağır hizmet tipi elektrikli kâğıt köşesi yuvarlama makinesi gün boyu yoğun işlerde 

kullanılması için özel olarak tasarlanmıştır. 7 farklı kesme bıçağı ayarlarını 
makinenin üzerinde bulunan bıçak ayar silindiri sayesinde kolayca değiştirebilen 

kullanıcı, işlem için ister ayak pedalını isterse el butonunu kullanabilmektedir.
Güçlü Performans

Matbu tarzı kâğıt, kart, etiket, PVC, fotoğraf ve benzere ürünlerin seri halde 
köşelerini yuvarlamak için kullanılan model, beklentilerin üzerinde performansa 

sahiptir. 350x290mm ölçülerine sahip çıkartılabilir geniş çalışma tepsisi kullanıcıya 
büyük avantajlar sağlamaktadır.

7 Farklı Oval Bıçak
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