
Metal Tel Ciltleme Makinesi (TD 12)

Mühlen TD 130

TEK SEFERDE 12 YAPRAK DELME KAPASİTESİ

METAL GÖVDE YAPISI

5 YIL DELME BIÇAĞI GARANTİSİ

TD 130 modeli ciltleme makinesi, tek seferde 120 yaprapa kadar
bağlama kapasitesine sahiptir. Metal tel bağlama özelliğine sahip

model, A4 ve daha küçük belgelerin ciltleme işlemlerini
gerçekleştirmek için üretilmiştir. Yüksek  Alman teknolojisi ile

üretilen TD 130 modeli ciltleme makinesi, metal spiral sayesinde

Mühlen TD 130 ciltleme makinesi, tek seferde 4x4mm boyutunda 12 
yaprak delme kapasitesine sahiptir. 34 adet delik delme özelliği olan 
model 1/3" (1 inç mesafeye 3 adet delik) aralıklarla olarak delik 
delmektedir.

TD 130 modeli, tamamen metal aksam yapıya sahiptir. Bununla 
beraber 2,5 - 3,5, - 4,5 mm derinliğinde ayarlanabilir marj 

ölçünlerine sahiptir. Bu sayede deliklerin kağıta ne kadar içerde 
veya dışarda gireceğini kullanıcı rahatlıkla belirleyebilir. Aynı anda 12 yaprağa kadar 34 adet delik delme kapasitesine sahip 

Mühlen TD 12 modelinin delme bıçakları özel çelikten yapılmış olup 5 
yıl garantilidir. Modelin metal halka yapısı 1/4" ten, 9/16"e kadar 
çıkmaktadır. Bu sayede bütün metal tel ciltleme malzemelerine uygun 
hale gelmektedir.

Delme kapasitesi  (80g a4): 12 Yaprak
Bağlama  türü: 3:1 Çift Tel
Delik  boyutu ( mm): 4.4 mm
Delik Adeti  ( Adet): 34 Adet
Ekstra  delme Ciltleme kolu: Var 1 Adet
Marjı ( mm): 2.5, 3.5, 4,5 mm
Halka boyutu (mm): 4.8 - 15.9 mm
Garanti süresi: 24 Ay

Mühlen TD 130 ciltleme makinesi, metal spiral ciltleme yapmayı tercih edenler için özel 
olarak üretilmiştir. Metal spiral’i açma ve sıkıştırma için üzerinde bulunan özel aparata 

sahiptir. 3:1 lik çift metal tel tekniğine sahip model, her türlü a4 ve daha küçük boyuttaki 
evrakları bağlama ve ciltleme özelliğine sahiptir.

TD 130 modeli ciltleme makinesi aynı anda ve tek seferde 12 yaprağa kadar delme ve 
120 yaprağa kadar bağlama ve ciltleme özelliğine sahiptir. Ciltleme işlevi için yapılacak 

olan, delme ve bağlama işlemini tek makine üzerinde kolayca gerçekleştirmektedir. 
Ergonomik boyu sayesinde ofislerde kullanılması için tasarlanmıştır.

Metal gövde ve aksamdan oluşan model, mekanik kolu sayesinde delme ve ciltleme 
işlemini tek seferde gerçekleştirmektedir. uzun yıllar hatasız ve kusursuz ciltleme işlemini 

gerçekleştirebilen model 2 yıl yerinde servis garantisine sahiptir

120 YAPRAĞA KADAR METAL TEL BAĞLAMA
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