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MÜHLEN V350

Tam Otomatik Selefon ve Laminasyon Filmi Kaplama Makinesi
Tek veya Çift Taraflı
MÜHLEN V350 modeli tam otomatik selefon makinesi, belge, kart veya resimleri yüksek
hızda ve aynı anda dileyen kullanıcı için çift taraflı dileyen kullanıcı için ise tek taraflı
selefon kaplama özelliğine sahiptir. Kullanıcı panelindeki “Mode” butonu yardımı ile
kullanıcı tek veya çift taraflı sıcak selefon yapabileceği gibi yine aynı buton yardımı ile
soğuk selefon da kaplayabilir.
Geniş Besleme Haznes
iMÜHLEN V350 modeli, 4 adet özel üretim silindir sitemi ve 350 mm besleme ağzı
genişliğine sahiptir. Model A3 ve A4 boyutunda belgeleri rahatça selefon kaplayabileceği
gibi, birden fazla A5 ve daha küçük belgeleri ise film israf etmeden çoklu olarak
rahatlıkla kaplayabilmektedir.
Yüksek Hız
Dakikada maksimum 1,1 metre hıza sahip MÜHLEN V350 modeli selefon makinesi,
kullanıcı panelindeki butonlar yardımı ile çalışmaya ileri/geri butonları ile giriş yönünü
belirleyerek başlayabilir. Yine çalışmayı durdurma için de paneldeki “Stop” butonu
kullanılmaktadır.

MÜHLEN V350
Eşsiz Selefon Kaplama
Model, tek geçişte mükemmel baskıda selefon veya pvc film
kaplama özelliğine sahiptir. Model sıcak veya soğuk selefon
kaplama özelliğine sahip olmasının yanı sıra zamanda PVC
laminasyon filmi de kaplamaktadır. Dileyen kullanıcı parlak selefon
kaplamayı tercih edebileceği gibi, gibi dileyen kullanıcı da mat
selefon kaplamayı tercih edebilmektedir.

Uzun Ömürlü Aksam
İskelet ve iç aksam sistemi tamamen metal olan model
(merdaneler özel poliüretan malzemeden üretilmiştir.), uzun yıllar
performans kaybı yaşatmadan ilk günkü verimliliği ile çalışacak
şekilde tasarlanmıştır. Güçlü ve işlevsel motor sistemine eşlik eden
dişli yapısı, bunun yanında elektronik aksamı her türlü ısı ve nem
oranı şartı altında mükemmel çalışmaktadır.

20 Mikrondan 250 Mikrona
En ince selefon filminden, en kalın PVC laminasyon filmine kadar bütün
kaplamaları tek bir makinede birleştiren model 20 mikrondan 250
mikrona kadar (20~250mic.) bütün filmleri ve selefonları mükemmel
şekilde ve tek seferde kaplayabilmektedir. Dileyen kullanıcı merdane
ayar vidaları sayesinde merdane arası boşlukları daraltıp açabilir.

Eşsiz Kontrol Paneli
Model “+” ve “-“ butonları ile ısı hedefini girmenize yardımcı olurken
aynı zamanda LED panelde hem var olan ısıyı hem hedeflenen ısıyı
gözükmektedir. Bunun haricinde “Mode” butonu ile belgenin tek veya
iki tarafının veya soğuk selefon kaplamanın ayarı yapılırken, “Stop”
butonu ile durdurabilir. “Up” ve “Down” butonları ise selefonun giriş
çıkış yönünü belirlemek ve başlamak için kullanılmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
20~250 m�kron arası selefon ve f�lm kaplama
Tek veya ç�ft taraﬂı selefon kaplama özell�ğ�
350 mm besleme ağzı (A3 ve daha küçük)
0~180° arası elektron�k ısı ayarlayab�lme
Uygun ısıya gel�nce sesl� ve yazılı �şaret
Sıcak ve soğuk selefon ve PVC kaplama
İster selefon �ster PVC lam�nasyon f�lm�
Sürekl� rulo selefon form kullanab�lme
A3, A4, A5… PVC lam�nasyon kaplama
90mm çapına kadar rulo kullanab�lme
Kullanılab�l�r f�lmler: BOPP, PET, PVC
Parlak ve mat selefon kaplayab�lme
Ç�ft yönlü f�lm g�r�ş ve çıkış özell�ğ�
Dak�ka 1,1 metre f�lm kaplama hızı
Metal �ç aksam ve �skelet s�stem�
Her geç�şte mükemmel selefon
Eşs�z kullanıcı kontrol panel�
2 adet �çten ısıtmalı s�l�nd�r
4 adet özel üret�m s�l�nd�r
F�lm rulo �ç çapı: 2,54cm
LED ısı gösterge ekranı
Motor gücü: 180W
24 Ay garant�
NOT: Görseldek� RULO Selefon Har�cen Satılır
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