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Mühlen SD-22B
Profesyonel Spiral Ciltleme Makinesi | Serbest Pin Sistemi
Mühlen SD-22B Ciltleme Makinesi, aynı anda 22 adet’e kadar belgeyi delme özelliğine
sahiptir. Spiral şeklinde ciltleme yapabilme özelliğine sahip modelin, tek seferde,
maksimum ciltleme kapasitesi; tek seferde en fazla 400 adettir.
Ana gövdeniz üzerinde bulunan taraklar yardımı ile, model daha önce delmiş olduğu
belgeleri burada rahatça birleştirme imkanına sahiptir. Çift kollu ve çift fonksiyona sahip
SD-22B ciltleme makinesi delme işlemini ve birleştirme işlemlerini ayrı ayrı kollar yardımı
ile gerçekleştirmektedir.
Ciltleme işlerine ait bütün işleri tak makine üzerinde gerçekleştirebilen modelin, tamamı
özel çelikten üretilen model 2 yıl tam garanti ve 5 yıl bıçak garantisine sahiptir.

Mühlen SD 22B
400 SAYFAYA KADAR BAĞLAMA KAPASİTESİ
Mühlen SD-22B Spiral ciltleme makinesi, tek seferde 400 yaprağa
kadar ciltleme ve bağlama işlemi gerçekleştirebilmektedir. Sahip
olduğu ikinci kol yardımı ile hassas bir şekilde ve pürüzsüz olarak
ciltleme işlemini gerçekleştirmektedir.

TEK SEFERDE 22 ADET BELGE DELME
Özel üretim çelikten imal edilen delik delme bıçakları 5 yıl garantili
olup tek seferde 22 yaprak belge delme gücüne sahiptir. 3x8 mm
boyutunda pürüzsüz bir şekilde delik delme özelliğine sahip model
aynı anda serbest pin sistemi sayesinde 1~21 adet arasında delik
açabilmektedir.

SERBEST PİN SİSTEMİ
Serbest veya sıralı delik delmek için, bütün delme zımbalarına ait
serbest bırakma pinleri vardır. Bu sayede kullanıcıya istenilen aralıkta ve
sıklıkta sıklıkta delik delme imkanı sağlamaktadır. Serbest bırakma
pinleri’nin diğer bir avantajı ise; evrakların köşelerinde kalan yarım
deliklerin yok edilmesini sağlamasıdır.

ATIK KUTUSU VE MARJ AYARI
Mühlen SD-22B modelinin sahip olduğu diğer avantajı ise ayarlanabilir
marj ayarına sahip olmasıdır. Bu sayede belgeleri ne kadar içeriden
veya ne kadar köşeye yakın deleceğinizin ayarlamasına imkan
sağlamaktadır. Diğer bir özelliği de atık haznesi kutusu sayesinde
delinen belgelerin atıklarının bir kutu içinde toplanmasını ve
boşaltılmasını sağlamaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Delme Kapasitesi: Tek seferde 22 yaprağa kadar
Bağlama Kapasitesi: 400 yaprağa kadar
Delik Delme Boyutu: 3x8 mm
Delme Bıçağı Aralığı: 1~21 arasında
Serbest Delik Pin Sistemi: Var
Ayarlanabilir Marj Ölçüsü: 3, 5, 7 mm
Boyut Ayarlayıcı Sistem: Var
Ekstra Delik Delme Kolu: Var
Ekstra Bağla Yapma Kolu: Var
Garanti Süresi:24 Ay
Delme bıçak garantisi: 5 Yıl
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