
Elektrikli Helezon Spiral Ciltleme Makinesi

Mühlen PD 15

TEK SEFERDE 15 YAPRAK  DELME KAPASİTESİ

ELEKTRİKLİ HELEZON BAĞLAMA ÖZELLİĞİ

5 YIL BIÇAK GARANTİSİ

Ciltleme makinesi modeli aynı anda 46 adet 3.5 mm delik açma
özelliğine sahiptir. Aynı makine üzerinde hem delik açma ve hemde

400 yaprağa kadar bağlama yapabilmektedir. Bunun yanı sıra
ciltleme makinesi üzerine entegre olarak, delik delmek için manuel

kol bulunmaktadır.

Mühlen PD 15 ciltleme makinesi, tek seferde 15 yaprak delme özelliğine 
sahip model, belge üzerine 46 adet delik açmaktadır. Güçlü bıçakları 
sayesinde tek seferde pürüzsüz bir şekilde delme yapabilen modelin, 
bıçak delik boyutu 3,5 mm dir.

PD 15 modeli, helezon yay şeklindeki ciltleme malzemesini, sahip 
olduğu elektrikli motor ve sarma aksamı sayesinde çok kısa bir süre 

içinde hızlıca gerçekleştirebilmektedir. üzrinde bulunan sarma 
mandalı ile açılıp kapanan bağlama sistemine sahiptir. Mühlen PD 15 Modeli, metal gövde yapısı ve özel çelikten üretilmiş 

delme bıçakları ile son derece güçlü ve uzun yıllar hizmet verecek 
şekilde tasarlanmıştır. Bununla beraber delme bıçakları 5 yıl garantiye 
sahiptir. Aşınmaya ve yıpranmaya karşı son derece dayanıklı olan 
modele entegre olarak güçlü motor sistemi vardır.

Delme  kapasitesi (80g a4): 15 Yaprak
Bağlama  kapasitesi: 400  Yaprak
Elektrikli Bağlama Şekli
Delik  boyutu ( mm): 3.5 mm
Delik Adeti  ( Adet): 46 Adet
Ekstra  delme Ciltleme kolu: Var 1 Adet
Marjı ( mm): 3,5,7 mm
Halka boyutu (mm): 6.4 - 50.80 mm
Garanti süresi: 24 Ay

Helezon sarma yöntemi (yay benzeri) ile ciltleme işlemini kusursuz şekilde yerine 
getirmektedir. Bununla beraber elektrikle çalışabilir sarma sistemi, kullanıcıya hem 

hatasız ciltleme işlemini gerçekleştirir hemde zamandan tasarruf sağlamaktadır.

Yüksek Alman mühendislik teknolojisi ile üretilen PD 15 Ciltleme makinesi,  uzun yıllar 
hata vermeden mükemmel çalışacak şekilde tasarlandı. Helezon şekilde ciltleme 

yapabilen makine, Son yılların en çok tutulan modelidir.

Tamamen metal gövde ve aksamdan üretilen ciltleme makinesi modeli, 24 ay tam garanti 
ve yerinde servis hizmeti verilmektedir. Her türlü ofis ortamı için tasarlanan model, a4 

veya daha küçük boyutta ki evrakları profesyonel anlamda ciltleme işlemi yapmaktadır.

400 YAPRAĞA KADAR BAĞLAMA ŞEKLİ
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