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MÜHLEN Säge TR 620
Sürgülü Kâğıt Şekillendirici / Kesici

A2 Boyutunda
62 cm geniş kesim haznesine sahip olan MÜHLEN Säge TR 620 modeli, A2 ve daha
küçük boydaki belgeleri hem dar hem uzun kenarından kesip şekillendirmektedir.
İstenilen ölçüde resim, belge ve benzeri türleri kesebilen modelin kullanımı oldukça
basittir.
Pürüzsüz Kesim
Pürüzsüz alüminyum bıçak sürgüsüne eşlik eden, paslanmaz özel çelikten üretilen döner
bıçağı son derece pürüzsüz ve net kesimler yapmaktadır. Kesim sırasında döner bıçağı
kesim şeridine nanometrik ölçüler ile sabitlendiğinden kesimde herhangi bir kayma
meydana gelmemektedir.
Güçlü Yapı
Çelik alaşımlı gövdeye sahip olan model aynı zamanda konulduğu yerde sabit durması
ve kaymaması için kauçuk ayaklara sahiptir.

MÜHLEN TR 620
Döner Bıçak Sistemi
Döner ve sürgülü bıçak sistemi, her sürtünmede kendi kendini
bileyerek ilk günkü verimliliğini uzun yıllar boyu sürdürmektedir.
Bununla beraber döner (sürgülü) bıçak sistemi kesilecek dokümanı
en net ve pürüzsüz şekilde kesmektedir.

Geniş Kullanım alanı
Belgeden, fotoğrafa, karttan dokümanlara kadar her türlü kâğıt
ürünlerini kesme ve şekillendirme makinesi olan MÜHLEN TR 620 modeli
800x315 mm ölçülerinde ve metrik bazda ölçekleniş son derece geniş
tabla ölçülerine sahiptir.

Sabitleme Tamponları
8 adet kâğıdı (70gr) tek seferde kesme kapasite sahip model,
kesilecek kâğıt ve belgelerin tablaya sabitlenmesi için iki adet
mıknatıslı sabitleme tamponu bulunmaktadır. 620mm ve daha
küçük ölçülerdeki kâğıt ve belgeleri kolayca kesip şekillendiren
model 24 ay garantiye sahiptir.

Yedek Bıçak Sistemi
Makineden hariç olarak, ürün ile beraber olarak gelen fazladan 1 adet
yedek bıçak ve bıçak değiştirme anahtarı sayesinde model çok daha
uzun yıllar hizmet verecektir. Bunun haricinde son derece güçlü yapısı
her türlü darbeye karşı dayanıklıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
A2 boyutunda sürgülü g�yot�n mak�nes�
Tek seferde 8 adete kadar kâğıt kesme
Kâğıt, fotoğraf, kart vb. �ç�n özel düzey
Her sefer�nde net ve pürüzsüz kes�m
Kend� kend�n� b�leyen bıçak s�stem�
Fazladan kesme bıçağı ve anahtarı
62 cm kâğıt kesme hazne boyutu
İk� adet mıknatıstı sab�tleme kolu
Metr�k bazlı ölçekl� kes�m tablası
Alüm�nyum alaşımlı sürgü kolu
Kolay kavranan bıçak kutusu
Her �k� yöne kesme özell�ğ�
Özel çel�k kesme bıçakları
Çel�k alaşımlı gövde yapısı
Esnek besleme tamponu
Kaymaz ayak s�stem�
Gen�ş kesme teps�s�
24 Ay garant�
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