
Dijital Şifreli Taşınabilir Çelik Silah Kasası

MÜHLEN Gun Safe 15D

18 Kalibre Çelik Gövde

Zengin Aksesuar

Geniş İç Alan Yapısı

MÜHLEN Gun Safe 15D modeli çelik silah kasası, kullanıcının 
kolaylıkla değiştirebileceği 4 kademeli 6 haneli dijital şifre 

kombinasyonuna sahiptir. Kullanıcı bu sayede ortalama 7000 
farklı kombinasyondan herhangi birini kendisi için 

ayarlayabilir.

3-5 sefer ardışık hatalı şifre girilmesi sonucu kendisini 3-5 
dakika boyunca kilitleme özelliğine sahip model, paslanma, 
çizilme, korozyona karşı güçlü sert karbon çelik gövde sahiptir. 
Bu sayede izinsiz girişlere veya dış müdahalelere karşı son 
derece dirençli yapıya sahiptir. 

Halkalarından kolayca takılabilen 20 cm çelik taşıma ipi, 
yine halkalarından kolayca takılabilen 105cm çelik 

bağlama ipine (kement) sahip olmasının yanı sıra, 2 adet 
elastik güvenlik kayışı, 2 adet yedek anahtar ve 1 adet 

genişletilmiş elastik güvenlik kayışı ile beraber 
gelmektedir.

MÜHLEN Gun Safe 15D modeli, son derece kompakt ve 
taşınabilir yapıya sahip olmasının yanı sıra 270x152x56mm 
ölçülerinde son derece geniş iç alan yapısına sahiptir. Bu genişlik 
aynı anda iki adet silahı muhafaza ederken kişisel para ve 
değerli eşyaları da aynı anda muhafaza eder.   

İster anahtar ister dijital şifre kullanımı
Portatif, dijital şifreli çelik silah kasası
Kullanıcının değiştirebileceği şifre yapısı
Toplam 7bin farklı kombinasyon şifre
Evde, işte ve seyahat halinde kullanım
Sabitleme ve taşıma için 2 farklı çelik ip
3~5 Hatalı şifre:3~5 dakika oto kapanma
İç kısmı tamamen özel sünger ile kaplı
Güçlü sert karbon çelik gövde yapısı
Çizilme, paslanma, korozyona dayanıklı
Mukavemetli ve dirençli kilit yapısı
Geniş iç alan yapısı (27x15x5,5cm)
Zemine & duvara montaj yuvarları
2 adet elastik sabitleme kemeri
1 adet elastik güvenlik kayışı 
4 adet kalem pil çalışan şifre
3~6 hane arası dijital şifre
4 Adet yumuşak ayak
2 adet yedek anahtar 
24 Ay Garanti

İki Farklı Açma Yöntemi
Dileyen kullanıcı 4 kademeli ve 6 haneli dijital şifre algoritması kullanarak çelik 

silah kasasını açabileceği gibi, dileyen kullanıcı da beraberinde gelen 2 adet 
yedek anahtarı kullanarak kasayı açabilmektedir. Kasayı kapatmak için ise 

sadece üzerine örtünmesi yeterli olacaktır. 
Kompakt ve Taşınabilir

Son derece kompakt boyutlara sahip MÜHLEN Gun Safe 15D modeli, sadece 
28x21x6cm ölçülerindedir. Küçük ölçülere sahip olması nedeni ile her alanda 

rahatlıkla taşınabilir ve sahip olduğu çelik ip ile kolayca evde veya arabada sabit 
bir yere bağlanabilir. 

Yumuşak İç Sünger Yapısı
Kompakt yapıya sahip silah kasası özellikle yolculuk esnasında içindeki silahın 
veya diğer değerli eşyaların çizilmemesi için tamamen kendine özel süngerle 
kaplıdır. Özel elastik kemerler ile silahın kasa içine tamamen sabitlenmesini 

sağlarken özel süngeri de çizilmeyi önleyecektir.
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