
Tam Otomatik Tutkalı Ciltleme Makinesi

MÜHLEN TCM 97

320mm Ciltleme Uzunluğu

Isı, Basınç ve Zaman Ayarı

LCD Ekran

10~400 (Max. 40mm) yaprak (80gr) arasında A4 ve daha 
küçük (A5,A6,A7..) sayfa boylarını eriyen tutkal (HOTMELT) ile 

kısa bir sürede mükemmel sağlamlıkta ve görünümde 
ciltlemeler yapmaktadır. 100~180°C arasında ayarlanabilen ısı 

seviyesi tutkalın erime kıvamını ayarlarken kaç sayfanın kaç 
derece için daha uygun olduğu kullanma kılavuzunda tablo 

olarak belirtilmiştir.

Tamamen metal gövde ve aksamdan üretilen MÜHLEN TCM 
97 modeli 320mm yapışkan ciltleme uzunluğuna sahiptir. Bu 
uzunluk A4 kağıtlarının uzun kısmından daha büyük olup, A4 
ve daha küçük kitap ve belgeleri ciltlemek için idealdir. Baskı 
ve tutkallama işlemleri tam otomatik olarak gerçekleştiren 
model dijital gösterge ekranına sahiptir.

Sayfa adetine ısı, basınç ve zaman ayarının ayarlanmasına 
izin veren model, bu sayede maksimum verimliliği elde 
etmektedir. En yüksek verim için kullanma kılavuzunda 

kaç adet sayfanın hangi ısı sıcaklığında, basınç ve zaman 
ayarında kullanılması gerektiği tablo halinde verilmiştir.

Ağır hizmet tipi tutkallı ciltleme makinesi modelin sahip 
olduğu LCD ekranı sayesinde, hangi dereceye ayarlandığı ve 
ayarlandığı dereceye ulaşıp ulaşmadığı gösterilmektedir. 
Bunun haricinde makine ciltlemeye hazır hale geldiğinde 
uzun “bip” sesi vermekte ve ekranda yeşil simgeyle kullanıcı 
uyarmaktadır. 

Tutkallı ve tam otomatik ciltleme makinesi
Saatte 200 adet kitap ciltleme kapasitesi
Yumuşak ve sert kapak ciltleme olanağı
Ağır hizmet tipi ve yoğun kullanım için
Kullanıma hazır işaret ve sesi bildirimi
10~400 sayfa arası çitleme yapabilme
320mm maksimum ciltleme uzunluğu
Kullanımı kolay tam otomatik sistem
Otomatik baskı ve presleme sistemi
A4 ve daha küçük belgeleri ciltleme
Düşük maliyet “HOTMELT” tutkalı
Metal/Çelik gövde ve iç aksam
Manuel baskı süresi ayarlama
Kâğıt presleme mengene kolu
Tutkal karıştırma silindir kolu
100~180°C arasında ısı ayarı
Manuel basınç değeri ayarı
Tutkal sıvama bıçak ayarı
LCD ekran ve ses bildirimi
İlk ısınma süresi 15~20 dk.
Sessiz ve tozsuz çalışma
Simetrik ciltleme rayı
Multi motor sistemi
24 Ay garanti

Tutkallı Profesyonel
Yumuşak veya sert kapak fark etmeksizin, tutkallı olarak ve son derece hızlı 

bir şekilde ciltleme işlemini gerçekleştiren MÜHLEN TCM 97 modeli, eşsiz 
profesyonel görünümlü yapışkan ciltleme işlemleri gerçekleştirmektedir. 

Kullanımı son derece kolay olan model hiçbir müdahale gerektirmeden tam 
otomatik ciltleme yapmaktadır. 

Kolay Kullanım
Masa üstü kullanım için uygun olan model, son derece pratik ve kolay 

kullanım yapısına sahiptir. Saatte 200 adet tutkallı ciltleme kitabı ciltleyebilen 
model, tam otomatik sistemi ile insan gücü kullanmadan tamamen otomatik 

olarak ciltleme yapmaktadır.
Tam Otomatik Ciltleme

Kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde sayfa adedine göre (10~400 sayfa): 
sı, basınç ve zaman ayarını yaptıktan sonra ciltleme haznesine konan belgeler 

tek geçişte ve tam otomatik olarak hızlı bir şekilde ciltleme işlemi 
gerçekleştirmektedir. 
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