
Para Çakmecesi | Yoğun Kullanıma Uygun

Mühlen DS 3362
8 MADENİ PARA, 6 KAĞIT PARA, 1 GİZLİ PARA 

YOĞUN KULLANIM İÇİN MÜKEMMEL GÖVDE YAPISI

KOLAY YAZARKASA BAĞLANTISI

3 KADEME GÜVENLİKLİ KİLİT & ACİL KİLİT SİSTEMİ

Mühlen DS 3362 para çekmecesi, 8 adet madeni para gözü, 6 adet
kağıt para çekmecesi ve 1 adet gizli para yuvasına sahiptir.

Güçlendirilmiş PVC malzemeden üretilen çıkartılabilir para gözleri,
düşmelere ve kırılmara karşın dayanılı olarak üretilmiştir.

Yoğun kullanım için özel endüstriel metaryellerden üretilmiş gövde 
yapısı, ve teleskopik çekmece ayakları ve kilit sistemi en az 3milyon kez 
açılıp kapanmaya karşın test edilmiş ve performans kaybı yaşamamıştır. 
Ayrıca teleskopik kızaklarda bulunan mandallar sayesinde, çekmece 
tamamen çıkartılabilmektedir.

Mühlen DS 3362 modeli nakit çekmecesi, kolayca yazarkasaya 
bağlabilmekte ve yazarkasadaki "nakit" butonu sayesinde açılıp 

kapanabilmektedir. Ürün beraberinde gönderilen yazarkasa bağlantı 
kablosu ve soketi ile rahatça entegre edilebilmektedir. Güvenlikli 3 kademeli kilit sistemi (Açık, Kapalı, Otomatik) sayesinde 

kullanıcı dostu model, çelik kasa benzeri şekilde darbelere ve 
sıkıştırmalara karşı dayanıklıdır. Ayrıca acil durumlarda veya anahtarın 
kaybolduğu durumlarda, çekmeceyi aşmak için,modelin altında 
bulunan kapalı ve gizli alanda çekmeceyi açma mandalı 
bulunmaktadır.

Yazarkasa'ya bağlabilen, bağlantı kablosu ve soketi
Yazarkasa "nakit" tuşu ile entegre açılabilen sistem
Özel üretim güçlendirilmiş çelik gövde yapısı
8 Adet ayarlanabilir madeni para gözü
6 Adet ayarlanabilir kağıt para çekmecesi
1 Adet gizli kağıt para girişi
Ekra güçlü teleskopik çekmece rayı
Çizilmeye, dökülmeye karşı elektro statik gövde boya
Çıkarılabilir ve ayarlanabilir tepsi
3 kademeli güçlü kilit
Çıkarılabilir madeni para gözleri
Ayarlanabilir kağıt para çekmeceleri
Gizli ve kapalı emniyet açma mandalı
Güçlendirilmiş PVC 'den yapılmış para gözleri
Manuel ve otomatik açma kapama
24 Ay Garanti
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Mühlen DS 3362 para çekmecesi, en sağlam ve dayanıklı materyalden üretilmiştir. 
Endüstriel çelikten üretilmiş ana gövde yapısı, çelik teleskopik çekmece kızağı, düşmelere 

ve kırılmalara karşı dayanıklı PVC’den üretilmiş para gözleri ile yoğun kullanıma uygun 
olacak şekilde üretilmiştir.

DS 3362 yoğun kullanım nakit çekmecesi, yüksek hacimli perakende mağazalarında; 
Banka şubeleri, Süper marketler, Akaryakıt istasyonları, Kafeterlayalar, Restoranlar gibi 

yoğun nakit trafikli perakende satış alanları için mükemmeldir.  Endüstriel Metal gövdeli, 
bilyeli ve teleskopik sürgü yatakları, açılıp kapanmaya karşı en az 3milyon kere test 

edilmiştir ve performans kaybı yaşanmamıştır.


