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Mühlen EB-20 Spiral Ciltleme Makinesi, elektrikli motoru sayesinde
delme işlemini gerçekleştirmektedir. Bu sayede kas kuvveti

kullanmadan otomatik ve pürüzsüz bir şekilde delik açmaktadır.
Mandal veya Buton yardımı ile delme işlemini gerçekleştiren modelin

delme bıçakları 5 yıl garantilidir.

EB-20 Modeli, tek seferde 400 yaprağa kadar ciltleme ve bağlama 
işlemi gerçekleştirebilmektedir. Sahip olduğu bağlama kolu sayesinde, 
ciltleme mazlemesini, daha önce delinen belgelere kolayca 
bağlayabilmektedir. Yağlama ve gerektirmeyen aklamları uzun yıllar 
kusursuz ve pürüzsüz olarak hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır.

Mühlen EB-20 modelinin sahip olduğu bir diğer avantaj ise, serbest 
pin sistemine sahip olmasıdır. Kullanıcı bu sayede delik delme 

aralıklarını dilediği gibi ayarlayabilir, köşelere gelen yarım deliklerin 
köşe pinlerini kaldırarak bunları ortadan kaldırabilir. 21 adet delik 

sistemin tamamı serbest pin sistemine sahiptir.

EB-20 Ciltleme Makinesi, belge deliklerinin ne kadar içerden veya ne 
kadar köşeye yakın olarak delineceğinin ayarlanması için 3 kademeli 
marj ayarına sahiptir. Bu sayede kullanıcı kalın ciltlemeler için marj 
ayarını köşeye daha yakın, ince ciltleme işlemleri için ise belgenin 
köşesine daha uzak şekilde delme işlemini rahatça 
ayarlayabilmektedir. Bununla beraber model delme işlemi ile 
gerçekleştirilen atıkları toplamak için atık kutusu haznesine sahiptir.

Elektrikli Delme Sistemi
Delme  kapasitesi 80g/70g a4: 20/25 Yaprak
Bağlama  kapasitesi: 400  Yaprak
Delik  boyutu ( mm): 3*8 mm
Delik Adeti  ( Adet): 21 Adet
Serbest delme  ( adet) delik : 21 Adet
Ekstra  delme Ciltleme kolu: Var 1 Adet
Marjı ( mm): 3,5,7 mm
Garanti süresi: 24 Ay

Ayarlanabilir 25 adet’e kadar delik delme kapasitesine sahip ciltleme makinesi, aynı anda 
400 yapraklık bir cildi birbirine kusursuz şekilde bağlayabilir. Yoğun kullanımlar ve 

özellikle kalın ciltlemeler için özel üretilmiştir.

Bedensel mukavemet göstermeden, tamamen elektrik ile çalışmaktadır. Bununla beraber 
manuel işlemler için fazladan delme kolu mevcuttur.  modelin delme çivileri 5 yıl, geri 

kalan bütün aksamı 2 yıl garantilidir.

Yüksek Alman mühendislik teknolojisi ile üretilen EB 20 Ciltleme makinesi, aynı makine 
üzerinde delme, bağlama ve ciltleme işlemlerini gerçekleştirmektedir.

3×8 mm dikdörtgen, şeklinde ve boyutunda delik delme özelliğine sahip model, plastik 
spiral teller için üretilmiş ciltleme makinesidir. 400 yaprak kağıda kadar ciltleme yapma 

kapasitesine sahip model üst düzey bir makinedir.
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