
 

 
Hidrolik ve 5,5 inç tek renkli ekrana sahip sağlam, programlanabilir kağıt kesim makinesi. 

Öne çıkanlar  
• 198 programlı hafıza kapasitesine sahip kapsamlı programlama 

seçenekleri.
  

 
• Ön kısımdan otomatik aralama sayesinde hassas bıçak ayarıyla 

kolay bıçak değişimi.  
• Mükemmel ve hassas kesim için optimize edilmiş 

sağlam makine gövdesi  
• Son teknoloji materyallerin kullanımı nedeniyle 

minimum bakım ihtiyacı
  

 

Makine tanımı
MOHR D 80 kağıt kesim makinesinde, kesim hidrolik olarak gerçekleştirildiğinden dolayı farklı malzemelerin 
kesiminde uygulanacak baskı gücü hassas olarak ayarlanabilir. Ultra pürüzsüz paslanmaz masa yüzeyi, 
hava üfleyicileri olmadan bile malzemenin kolaylıkla taşınmasını sağlar. Geniş bir ayar aralığında sıkıştırma 
basıncı, ölçekli bir döner düğme yardımıyla her kesme malzemesine sonsuza kadar ayarlanabilir. Parlak 
LED'ler operatöre kolaylıkla görülebilen kesme çizgisini gösterir.
Makinenin çalışması, ergonomik olarak yerleştirilmiş 5.5 inç monokrom ekran ve ilave membran klavye 
ile yapılır. Tekrar eden kesme dizileri hafızaya alınabilir (hafıza program kapasitesi 198) ve istenilen 
her an kullanılabilir.
Kesme programlarının oluşturulması, manuel ya da menü tabanlı ve sezgisel olarak blok programlama 
yoluyla yapılmaktadır. Kesilecek ürünün cinsine göre makinanın ön sıkıştırma süresi ayarlanarak kesim 
kalitesi optimize edilebilir.

Teknik bilgiler  

800 mm  
 800 mm   

100 mm  
 180 daN  

2,700 daN  
  130 mm/sn   

15 mm  
 50 mm  

1,430 × 1,970 × 1,500 mm  
 900 kg  

4.0 kVA  

3 x 25A  

        3 x 16A  

 

MOHR D 80 ECO Kağıt Kesim Makinesi  

MatSet Matbaa Makine ve Malzemeleri Tic. ve San. A. Ş.
İstanbul :  Tel: +90 212 270 05 95  Faks: +90 212 282 84 99
Ankara :  Tel: +90 312 395 67 40  Faks: +90 312 395 67 44
İzmir :  Tel: +90 232 449 32 22  Faks: +90 232 458 45 48
www.matset.com.tr

Kesim eni  
Besleme derinliği 
Besleme yüksekliği max. 
Sıkıştırma basıncı min. 
Sıkıştırma basıncı max.  
Gönye hızı (0-…)    
En küçük kesim, otomatik olarak, suni plaka olmadan 
En küçük kesim, otomatik olarak, suni plakalı 
Makine ebatları (en x derinlik x yükseklik)  
Ağırlık  
Elektrik güç çıkışı ( görünen güç )  

Voltaj besleme ( Rotatif akım ) 200V-240V 50/60Hz/Sigorta

Voltaj besleme ( Rotatif akım ) 360V-420V 50/60Hz/Sigorta


