
Isısal Perçinleme ve Ciltleme Makinesi

Mühlen CD 400

ÇELİK GÖVDE VE MEKANİK SİSTEM YAPISI

OTOMOATİK PERÇİN TÜPÜ ALMA VE  KESME

OTOMATİK GÜÇ TASARRUF MODU

MÜHLEN CD 400 modeli, 1~40 mm arasındaki, her kalınlıktaki 
belgeleri perçinleme ve ciltleme özelliğine sahiptir. Makinenin ısısal 

perçinleme çivisi 15 saniye gibi kısa bir süre içinde yeterli ısıya 
ulaşmakta ve perçinleme işlemini gerçekleştirebilmektedir. Bunun 

yanı sıra çekirdek ekseninin yapısı, uzun ömürlü perçinleme sistemi 
sunmaktadır.

Model, çelik gövde, çelik iç aksam ve ısıya dayanıklı çelik perçinleme 
çivisi sayesinde, performans kaybı yaşanmadan uzun yıllar hizmet 
edecek şekilde tasarlanmıştır. Dayanıklı delme ve perçinleme sistemi, 
mekanik olarak yüksek iş yoğunluğuna uygun düzeydedir.

Makine her bir işlem için hazır olduğunda ve ya her bir işlem 
bittiğinde kullanıcıyı sesli ve ışıklı olarak uyarmaktadır. Bunun gibi 
perçin tüplerini hazneye yerleştirdikten sonra, perçinleme ve tüp 
geçirme işlemini makine kendi kendine yapmaktadır. Sonrasında 

makine gerekli seviyede tüpü kesip perçinleme işlemini bitirmekte 
ve kullanıcı sesli ve ışıklı olarak uyarmaktadır.

MÜHLEN CD 400 ısısal perçinleme makinesi, 25 dakika süre ile 
kullanılmadığı zaman otomatik olarak uyku moduna geçerek enerji 
tasarrufu sağlamaktadır. Aynı zamanda kullanıcı dilerse güç 
düğmesine 3 saniye basılı tutarak dilediği zaman manuel olarak da 
güç tasarrufu (uyku modu) moduna geçebilir. 120 Watt çalışma 
gücüne sahip model, bu özelliği sayesinde enerji tasarrufu 
sağlamaktadır.

Maksimum Delme ve Perçinleme Kalınlığı: 400 mm
Kullanılan Malzeme: Plastik Tüp (Plastik Pet)
Isıtma ve Perçinleme: Otomatik
Çıkartılabilir Atık Kutusu Haznesi: Var
Plastik Tüp Yerleştirme: Otomatik
Plastik Tüp Kesme: Otomatik
Perçinleme Deliği Delme: Mekanik Kol Yardımı
Delik Ebadı: 5 mm
Marj Ayarı: 10-25
Güç: 120 W
Garanti Süresi: 24 Ay

MÜHLEN CD 400 perçinleme makinesi, ön kenar boşluğu ayarlanabilir, sol haznesi lazer 
delme işlemi gerçekleştirirken, sağ haznesi ise istenildiği ölçüde perçinleme işlemi 

gerçekleştirmektedir. Mali ciltleme makinesi, fatura, belge, ürün kataloğu gibi belgeleri 
ciltleme işlemi gerçekleştirmektedir. MÜHLEN CD 400 modeli, naylon tüp presleme ve 

perçinleme ciltleme işini gerçekleştirmektedir.

Tüm iş sürecini ayrı yapan model, delme, ciltleme, otomatik pet tüp takma, otomatik tüp 
kesme, ve basınç ile perçinleme özelliğine sahiptir. Yaygın olarak, ürün katalogları, 

bankacılık, menkul kıymetler, sigorta, telekominikasyon, okullar, işletmeler, finansal belgeler, 
faturalar, hesap kağıtları, bildirimler, dergiler, sayfa dosyaları, dosya, çizimler, kağıtlar, kitap 

kağıdı, ciltleme gibi işlemlerde kullanılır.

Elektrikle çalışan MÜHLEN CD 400 modeli, 15 saniye gibi kısa bir süre içinde ciltlemeye hazır 
hale gelmektedir. Bunun devamında mekanik kol yardımı ile ciltlenecek belgedeki istenilen 

yeri delme ve ardından, sahip olduğu mekanizma yardımı ile plastik tüpü açılan deliğe 
yerleştirme ve beraberinde ısısal perçin yardımı ile perçinleme işlemini tamamlamaktadır.

40 MM’ KADAR PERÇİNLEME YAPABİLME
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