
Otomatik Tutkalı Isısal Ciltleme Makinesi

MÜHLEN TCM 77

500 Yaprak Ciltleme

Kolay Pratik Kullanım

Belge Kesme Sistemi

Modelin fark oluşturan bir başka özelliği ise, yumuşak 
veya sert kapak ciltleme yapabilen nadir makinelerden 

birisi olmasıdır. Dileyen kullanıcı normal kitap kapağı 
ciltlemesi yaparken, dileyen kullanıcı ise ajanda benzeri 

sert ve kalın kapak ciltleme yapabilmektedir.

A4 ve daha küçük belgeleri (420x297mm ölçülerinde) 
tutkallı ciltleme yapma özelliğine sahiptir. Model aynı 
zamanda tek seferde 500 yaprağa (40mm) kadar kalınlıkta 
kitap, defter ciltleyebilmektedir. Bunun haricinde ciltleme için 
gerekli olan ısı seviyesine ortalama 5 dakika içinde 

Kullanıcı dostu MÜHLEN TCM 77 modeli ile güçlü ve estetik 
ciltlemeler yapmak son derece kolaydır. Bununla beraber 

kullanıcıyı bilgilendirmek amaçlı kurulum, kullanım ve ayar 
videoları internete yüklenmiş durumdadır. Birçok işlemi 
otomatik gerçekleştiren model büyük tutkal haznesine 

sahiptir.

MÜHLEN TCM 77 modeli, benzerlerinden çok daha üstün 
özelliklere sahiptir. Bunlardan biri de makineye entegre olan 
4’ü bir arada olan giyotin makinesidir. Düz kesim, dalgalı 
kesim, tırtırlı kesim ve kesim yeri işaretleme gibi 4 farklı 
bıçağı bulunmaktadır.

Katı tutkallı ısısal c�ltleme mak�nes�
İk� adet pres tamponu (Sıcak/Soğuk)
A4 ve daha küçük belgeler� c�ltleme
Yumuşak & Sert kapak c�ltlemes�
500 Yaprağa kadar ısısal c�ltleme
Max. C�ltleme büyüklüğü: 420x297mm 
Kullanılan tutkal c�ns�: “HOTMELT” 
4 farklı kes�ml� g�yot�n mak�nes�
Fazladan 1 poşet hed�ye tutkal
Isı ayar butonları ve LCD ekran
D�j�tal ayar s�stem� (maxs.190°)
Hızlı ısınma süres� (Ort. 5 dak.)
Mükemmel freze ve tutkallama
Metal/Çel�k gövde ve �ç aksam
Otomat�k çalışan freze parçası
Otomat�k çalışan tutkal başlığı
Ç�ft ısıtıcılı c�lt tampon s�stem�
Saatte 120 Adet k�tap c�ltleme
3 Duraklı baskı c�ltleme kolu
Freze ve tutkal baskı ayarı
24 Ay garant�

Profesyonel Ciltleme
Profesyonel anlamda kitap ve benzeri dokümanları “HOTMELT” (ısıya duyarlı) 

tutkal ile hızlı bir şekilde ciltleyebilme özelliğine sahip model, masa üstü 
kullanım için son derece kompakt yapıdadır. Gerekli olan bütün malzemeler 

ve hediye olarak 1 paket “Hotmelt” tutkal, ürün beraber gelmektedir.  
Kullanıcı Paneli

Isı ayarı için numerik LCD ekrana ve ayar butonlarına sahip model, mevcut 
ısısını ve ayarlanan ısıyı göstererek kullanıcıyı bilgilendirmektedir. Tamamen 
metal/çelik gövde ve iç aksama sahip model uzun yıllar kusursuz çalışacak 

şekilde üretilmiştir. 
Otomatik Ciltleme

Freze, tutkallama ve yapıştırma işlemlerini otomatik olarak gerçekleştiren 
MÜHLEN TCM 77 modeli, yumuşak veya sert kapakta mükemmel kalitede 

baskılar çıkarmaktadır. 

Yumuşak & Sert Kapak
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