
Elektrikli Helezon Spiral Ciltleme Makinesi

Mühlen PD 20

53 ADET SERBEST PİN SİSTEMİ

TEK SEFERDE 20 YAPRAK KAĞIT DELEBİLME

YÜKSEK CİLTLEME KALİTESİ

MÜHLEN PD 20 modeli, sahip olduğu elektronik motor ve makara 
sayesinde, her genişlikte helezon (yay benzeri) ciltleme yapma 

özelliğine sahiptir. Üzerinde bulunan güç düğmesi ile çalışan bağlama 
motoru, saniyeler içinde yüzlerce sayfayı mükemmel kalitede 

ciltleme ve bağlama yapabilmektedir.

Kullanıcı, dilediği sıklıkta ve büyüklükte ciltleme malzeme kullanarak 
ciltleme işlemi gerçekleştirebilmektedir. MÜHLEN PD 20 modeli, bunun 
için 53 adet serbest pin sitemine sahiptir. Bu sayede kullanıcı 1~53 
arasında delik delme imkanına sahip olmaktadır. 2:1, 3:1, 4:1 (1 inç’e 
4/3/2 adet delik) oranında delik delme özelliğine sahip model, aynı anda 
ve tek seferde 1~53 arası delik delme özelliğine sahip en profesyonel 
helezon ciltleme makinesidir.

MÜHLEN PD 20 modeli, güçlü zımba bıçakları sayesinde tek seferde 
20 adet (80gr) kağıdı manuel kol yardımı ile rahatlıkla 

delebilmektedir. Φ 3,6 mm daire şeklinde delik çapı açma özelliğine 
sahip, delme bıçakları, fabrikasyon ve üretim hatalarına karşı 5 yıl 
garantilidir. Ayrıca serbest pin sistemi sayesinde, kullanıcı kağıdın 

kenarlarına gelen delikleri kolayca ortadan kaldırabilmektedir.

MÜHLEN PD 20 modeli, ev, işyeri ve okullar için geliştirilmiş, her 
boyutta, pürüzsüz ciltleme yapmak için özel olarak tasarlanmıştır. PD 
20 modeli; sunumlara, referans belgelerine, tekliflere ve daha birçok 
belgeye şık ve profesyonel tasarım ve görünüm katar. MÜHLEN PD 20 
modeli 5 yıl delme bıçağı ve 2 yıl diğer aksam ve parçalarına 
garantilidir.

Delme Kapasitesi: 20 Yaprak (80 gr)
Delik Pin Sistemi: 53 Adet Serbest Pin
Delik Adedi: 1~53 Adet Arası
Uygun Belge Boyutu: F4 (A4 Ten Daha Büyük)
Bağlama Malzemesi: Helezon
Bağlama Kapasitesi: Sınırsız Büyüklük
Bağlama Şekli: Elektronik Motor Rulo
Bağlama Tipi: Spiral (Yay Benzeri)
Delik Halka Boyutu: Φ 3,6 mm
Marjı: 2,5-4,5-6,5 mm
Bıçak Garanti: 5 Yıl
Mekanik Garanti: 2 Yıl

MÜHLEN PD 20, Tam profesyonel, helezon (Yay Şekli) tipi ciltleme makinesidir. 53 adet 
serbest pin (serbest delik delme) sistemi bulunan modelin, delme bıçakları 5 yıl tam 
garantilidir. Bununla beraber tek seferde 20 yaprak (80gr) kağıt delme gücüne sahip 

modelin, sınırsız büyüklükte ciltleme bağlama kapasitesi vardır. 

Elektrikli motor ile ciltleme/bağlama sistemi ile kullanıcı saniyeler içinde kitap boyutunda 
belgeleri otomatik olarak birbirine bağlamaktadır. Maksimum F4 (A4 Kağıttan Büyük) 
ebatında, delme ve ciltleme işlemi gerçekleştirebilen MÜHLEN PD modeli, Uzun yıllar 

sağlamlığını koruması için tamamen metal gövde ve mekanizmalardan üretilmiştir.

Doğru ve kolay delme için, kağıtları makineye yatay yükleme imkanı sunan model, üç 
kademe marj ayarına (2,5/4,5/6,5 mm) sahiptir. Bu sayede kağıdın köşeye gelme mesafesi, 

kullanıcı tarafından istenildiği gibi boşlukta ayarlanabilmekte ve deliklerin hangi mesafede 
delinebileceği kullanıcı tarafından rahatlıkla kontrol edilebilmektedir.
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