
Metal Tel Ciltleme Makinesi

Mühlen TD 25

200 YAPRAĞA KADAR CİLTLEME  KAPASİTESİ

SERBEST PİN SİSTEMİ

5 YIL BIÇAK, 2 YIL DİĞER AKSAM GARANTİSİ

Tek seferde, A4 boyutunda ve ya daha küçük 25 adet kağıdı (80 gr.) 
rahatça delme gücüne sahip olan Mühlen TD 25 modeli, metal tel 

ciltleme makinelerindeki en profesyonel modelimizdir. Aynı zamanda 
200 adet (80gr.) A4 boyunda ve ya daha küçük ebattaki kağıtları tek 

seferde ciltleme ve bağlama özelliğine sahiptir.

Kenar boşluğu ayarlamaları: Mühlen TD 25 modeli ciltleme makinesi, 
kenar boşluğu ayarlama özelliğine sahiptir. 2,5mm, 5mm, 7mm ve 9mm 
ayarlama özelliğine sahip olan model, bu özelliği sayesinde kullanıcı her 
hangi bir boyutta kağıdı nerede deldiğini kontrol edebilmektedir.

40 Adet serbest pin/serbest delik delme bıçağına sahip model, 
dosya kağıdı/Fotoğraf/Mektup/İş dökümanları… gibi belgeleri 

ciltleme konumunda düzenlenebilir ve profesyonel bir görünüm 
kazandırılabilir. Makinenin altında kağıt deliklerinden kaynaklanan, 

hurdaları toplamak için, kolayca çıkartılıp temizlenebilir bir atık 
kutusu mevcuttur.

Hassas zımba hizalaması dikey olarak yüklenir. Uzun ömürlü 
kullanımlar için dayanıklı metal yapı uygulanan model, bağlama 
verimini artıran iki saplı tasarıma sahiptir. Bununla beraber zeminden 
kaymaması için makinenin altında sağlam ayaklar mevcuttur.

Bağlama Kapasitesi: 200 Yaprak
Delme Kapasitesi: Tek seferde 25 Kağıt (A4-80gr.)
Delme Boyutu: f4 (210X330 mm [A4 Kağıdından Büyük])
Maksimum Delme Halkası Boyutu: 28 mm
Delik Miktarı: 40 Adet (Serbest Pin’li: 1~40 delik)
Güç Kaynağı: Manuel
Uyumlu Malzeme: 3: 1 ve 2: 1 tel ciltleme malzemesi
4 Kademe Marj Ayarı 2,5/5/7/9 mm
5 Yıl Bıçak, 2 Yıl Diğer Aksam Garantisi

Yoğun kullanım için tasarlanan MÜHLEN TD 25 modeli metal tel ciltleme makinesi, hem çok 
yönlü hem de dayanıklı olan tam işlevsel bir makinesidir. Ev, ofis ve okullar için ideal olarak 

üretilen ciltleme makinesi tek seferde ve aynı anda 25 adet (80gr.) Kağıdı delme 
kapasitesine sahiptir. Ayrıca MÜHLEN TD 25 modeli 3: 1 ve 2: 1 oranındaki bütün tel ciltleme 

malzemeleri ile uyumludur.

200 Sayfa bağlama kapasitesine sahip olan model, yoğun kullanımlar için tasarlanmış olup, 
güçlü bir manuel delme ve ciltleme sistemine sahiptir. Tamamen metal aksam ve metal 
gövde yapısına sahip olan MÜHLEN TD 25 modeli, ciltleme verimliliğini artıran, kullanıcı 

dostu ve iki kollu olarak üretilmiştir. Bu model ayrıca 4 konumlu ayarlanabilir derinlik ayarına 
sahiptir. Derinlik tutucuları sayesinde belgeleri köşelere ne kadar yakın veya uzak 

delebileceğini, kullanıcı kendi karar verebilmektedir.

İkisi bir arada olan, portatif delici ve ciltleyici, MÜHLEN TD 25 modeli, evde ve ofiste, kağıt, 
not kağıdı, fotoğraf gibi belgeleri en iyi şekilde ciltlemek için 40 adet serbest pin sistemine 

sahiptir. Bu sayede kullanıcı hangi belge için kaç delik delineceğini kendi seçebilmektedir.
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