
Evrak İmha Makinesi

Mühlen 20Lt-C

UZUN ÇALIŞMA SÜRESİ

HERŞEY TAM OTOMATİK

HIZLI VE SESSİZ

Güçlendirilmiş özel çelikten üretilen kesme bıçağı, 5 yıl garantiye
sahiptir. Ataç, zımba teli, CD/DVD ve diğer medya ortamlarını dahi

kolayca imha etmektedir. Yağsız şekilde çalışan kesme bıçakları,
ısınmaya ve aşınmaya karşı özel olarak üretilmiştir.

Model gün boyu rahat çalışmasının yanı sıra, Non-Stop (aralıksız) 
20~30 dakika arasında çalışmaktadır. Bu süre, standart modellerin çok 
üzerinde bir süre olup, aralıksız maksimum 2700 sayfa belge imha 
edebilmektedir.

20L-C (HS12) modeli, otomatik besleme sistemine sahiptir. Belge 
konulduğu anda otomatik olarak çalışmaya başlar, belge bitincede 
otomatik olarak durmaktadır. Ayrıca Herhangi bir sıkışma anında 

geri/ileri sarma butonlarına sahiptir. Yanı sıra çekmece açılınca 
otomatik durma özelliğine sahip model, sıfır yaralanma riski için 

gerekli bıçak ve azğız güvenliklerini almıştır.

Dakikada 2,5 metre belge imha etme hızına sahip model, neredeyse 
hiç ses çıkarmadan çalışmaktadır.  Bilinen evrak imha modelleri 
arasında en sessiz çalışanları arasına giren modelin gürültü seviyesi 
<55Db (55 Desibel)'in altındadır.

Kesim şekli / Ebadı: Çapraz Kesim / 4x35 mm 0,16x1,38.
Kesim kapasitesi /gram: 12 yaprak A4/70-80 gram.
Güvenlik Seviyesi: 3
Ağız Genişliği: 220 mm / 8,7
Kesim Hızı: 2,5 Metre/Dakika
Atık Kutusu: Var
Kağıt imha : Var
Tel Zımba / Ataç imha : Var
CD / DVD imha: Var
İkaz ve çalışma ışıkları : Var
Işıklar : Ful ikaz ışığı, atık göz açık ışığı, aç kapa ışığı, ileri geri çalışma ışığı
Kredi Kartı / Ehliyet / Kimlik / Çalışma kartları ve her türlü kartlar  :  Var
Sensör tipi : Otomatik
Isı algılama  sıcaklık  güvenlik sensörü : Var
Çekmece açılınca oto durdurma güvenlik sensörü : Var
Otomatik start stop : Var
İleri / Geri tuşları : Var
Aralıksız 250 sayfa A4 70-80g kesim kapasitesi
Çalışma süresi dolunca otomatik durma ve uyku moduna geçme sensörü
5 yıl bıçak garantisi (özel çelikten üretilmiştir.)
24 AY  ful garanti

Üstün Alman mühendislik teknolojisi ile üretilen evrak imha makinesi ilk kez uygun 
fiyatı, yaygın servis ve satış noktaları ile Türkiye’de. Tüm modellerimiz 5 yıl bıçak, 2 yıl 

diğer aksam garantisi verilmektedir. Ürünlerimizde bulunan ayrı bir özellikte beden 
ısısına duyarlı olması ve makinenin üzerine insan eli, yada evcil hayvan dokunduğunda 

makine ısı sensörü sayesinde otomatik olarak durur ve  sizlere fazladan mükemmel 
güvenliği sunar.

En sessiz çalışma sistemi ile çalışan modellerimiz, tam otomatik sisteme sahiptir. 20 
litre çapraz kesim modellerimiz güçlü motor yapısı ile, durmaksızın uzun süre 

çalışabilmektedir.

5 YIL BIÇAK GARANTİSİ

0212 479 25 25info@parasistem.comwww.parasistem.com

Mühlen Schleifer 20Lt-C

0212 479 25 25 info@parasistem.comwww.parasistem.com

Cevatpaşa Mah. Adem Yavuz Cad. No:43 Bayrampaşa / İSTANBUL

TEKNİK ÖZELLİKLER


