
Jet Speed Laminasyon Makinesi (A3 Boyutu)

DOKUNMATİK TUŞ PANELİ & LED UYARI SİSTEMİ

75~250 MİCRON (TEK YAPRAK)

AUTO SENSE, GERİ SARMA & OTOMATİK KAPANMA

A3 boyutunda, 334 mm  laminasyon filmi besleme ağzına sahip Mühlen VL 602 modeli, A3 

ve daha küçük bütün boyutlardaki belge, fotoğraf, çizim ve dökümanları güçlü ve parlak bir 

şekilde kaplamak için geliştirilmiş bir yapıya sahiptir.

YAKMAZ, KIRIŞTIRMAZ, SIKIŞTIRMAZ

Anti-Jam sistemleri ile donatılmış Mühlen VL 602 modeli, laminasyon filmlerini, yakmaz, 

sıkıştırmaz ve kırıştırmaz. 75 mikron (tek taraf) ile 250 mikron (tek taraf)  arasındaki bütün 

laminasyon filmlerine aynı hassasiyette davranan model, en küçük bir kırışıklığa izin 

vermeden pürüzsüz filmler kaplamaktadır.

Mühlen VL 602 modeli, estetik, dokunmatik tuş takımlarına sahiptir. En ince ayrıntısına 

kadar zarif bir şekilde tasarlanan model ayrıca hazır olduğuna dair yeşil LED ışık ve “bip” 

sesleri ile kullanıcıyı uyarmaktadır. 

HIZLI ISINMA SÜRESİ | SICAK & SOĞUK LAMİNASYON

Makineyi çalıştırdığınızda, kullanıcının artık dakikalarca beklemesine gerek kalmadan 

sadece saniyeler içinde Mühlen VL modeli hazır hale gelmektedir. Laminasyon filminin 

kalınlığına göre sadece maksimum 30~60 saniye arası ısınma ve bekleme süresine sahiptir. 
Model 75~250 mikron (tek yaprak) arasındaki laminasyon filmleri için geliştirilmiştir. 

Ayrıca model otomatik mod’da iken film kalınlığını kendisi algılamakta, ısı derecesini ve 

laminasyon hızını buna bağlı olarak otomatik kendisi ayarlamaktadır.

MAKSİMUM GÜVENLİK

Mühlen VL 602 modeli, laminasyon filmi sıkışmasına, karşın otomatik olarak geri sarma ve 

sıkışmayı önleme sistemine sahiptir.  Bununla beraber model en yüksek ısıda laminasyon 

yapsa dahi, kendi gövdesine ve dış ortama bunu minimum ölçülerde yansıtmaktadır. Bu 

sayede kullanıcı güvenliği üst seviyelere çıkmaktadır.

Auto Reserve özelliği; yanlış besleme varsa ve ya belge normal çalışma süresi içinde 
cihazdan tamamen geçmemiş ise bu durumu algılar ve uyarı vererek sıkışma giderilinceye 
kadar belgeyi otomatik olarak ters çevirir.   

Geri Sarma Özelliği; model geri sarma sıkışmayı otomatik yönlendireceği gibi, kullanıcı 
kendi isteğine göre de geri sarmayı dokunmatik tuş yardımı ile yapabilir.

Otomatik Kapanma; Mühlen VL 602 modeli 30 dakika boyunca kullanılmazsa, “otomatik 
kapanma” özelliği ile cihazı bekleme moduna alır.   

Laminasyon Filmi Kaplama Hızı: Maksimum 1500 mm/Dakika
Silindir Sayısı & Yapısı: 6 Adet, “Roller Fricition”
Otomatik Film Kalınlık Algılama Dedektörü: Var (auto sense)
Film Kaplama Boyutları: A3 ve daha küçük belge boyutları
Uygun Laminasyon Film Kalıklık Oranları: 75~250 Mikron Arası x2 (Tek Yaprak)
Film Kaplama Giriş Boyutları “mm”: 334 mm giriş ağzı genişliği
Açılışta Isınma ve Hazırlanma Süresi: 30~60 saniye arası
Sıkışma ve Yanlış Besleme Durumunda: Otomatik Geri Sarma (auto reserve)
Otomatik Bekleme Moduna Geçme: Var (after 30 min.)
Kullanım Türü ve Amacı: Gün Boyu Yoğun Kullanım
Film Kaplama Modları; Sıcak ve Soğuk Laminasyon
Film Koruma Sistemleri: Anti Jam-StickFree (Yakmaz, Yapışmaz)
Besleme Algılama Sistemi: Otomatik (Belge konunca otomatik çalışır.)
Film Kaplanabilecek Türler: Fotoğraf, Belge, Kart, doküman vb…
Laminasyon Filmi Çıktısı: Parlak, Hasarsız, Kırışıksız
Maksimum Belge/Fotoğraf kalınlığı: 1 mm
Farklı Laminasyon Hız Sistemi: Var, Otomatik
LED ışık ve Sesli Uyarı Sistemi: Var
Manuel Isı Ayarlama Sistemi: Var, Dokunmatik
Maunel Geri Sarma Özelliği: Var, Dokunmatik
Tuş paneli: Dokunmatik
Isı gösterge paneli: LED ışık
Garanti Süresi: 24 Ay

A3 BOYUTU & YOĞUN KULLANIM

Yüksel Kapasiteli  Arşiv İmhası
Yüksek Jet Hızı / Daha Hızlısı Yok

Mühlen markasının üretmiş olduğu ve en yakın rakibinden bile iki kat daha hızlı olan, VL 
602 modeli, dünyanın en hızlı laminasyon filmi kaplama makinesidir.   Dakikada 1500 mm 
film kaplama özelliğine bulunan modelin, otomatik olarak filmin mikron kalınlığını algılama 

ve hızını bu kalınlığa göre otomatik olarak ayarlama özelliğine sahiptir.

Otomatik Kalınlık Ayarlama Dedektörü (Auto Sense)
Yüksek Alman mühendisliği ile en ince detayına kadar kusursuz bir şekilde tasarlanan 
Mühlen VL 602 laminasyon makinesi, 6 adet özel üretilmiş  silindir rulo yapısı ile, tek 

seferde pürüzsüz ve dayanıklı laminasyon filmleri kaplamaktadır. Bunun yanı sıra kullanıcı 
dilerse film kalınlığını dokunmatik tuş takımı yardımı ile manuel olarak 

ayarlayabilmektedir.

Özel Tasarım 6 Silindir Rulo
Özel tasarım 6 silindiri sayesinde, laminasyon sürtünmesi ve yapıştırma kuvveti bir o 
kadar çoğalırken, yapıştırmayı tetikleyen ısı derecesi de bir o kadar düşmektedir. Bu 

laminasyon filmlerinin ve kaplanacak belgenin yüksek ısıdan zarar görmesini engellediği 
gibi, filmin kırılmasını, kırışmasını ve yanmasını da önlemektedir. Öte yandan 6 rulo 

sürtünme zamanı sayesinde ise laminasyon filmlerinin bir o kadar sağlam yapışmasını, 
parlak yüzey oluşmasını ve filmlerin uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.
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