
Mikro Kesim Evrak İmha Makinesi

Mühlen 25Lt-M

UZUN ÇALIŞMA SÜRESİ | MICRO KESİM

HIZLI VE SESSİZ

MAKSİMUM GÜVENLİK

5 Yıl bıçak garantisine sahip modelin, kesim bıçakları mikro ölçekte
güçlendirilmiş özel çelikten üretilmiştir. 2x15 mm ebatlarında,

neredeyse toz şeklinde belgeleri imha etme özelliğine sahip model,
yüksek güvenlikli evrakları imha etmek için tercih edilmektedir.

Yoğun çalışma süresi için özel olarak geliştirilmiş makinenin  Non-Stop 
(aralıksız) çalışma süresi 20~30 arasındadır. Aynı zamanda model gün 
boyu rahat bir şekilde çalışmaktadır. Mühlen 25Lt-M modeli mikro kesim 
ile sizlere maksimum imha güvenliğini sağlamaktadır.

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. Mühlen 25Lt-M modeli, kullanıcıya maksimum güvenlik sağlamaktadır. 

Bunların başında beden ısısına duyarlı stop sensörleri vardır. İnsan eli 
veya evcil hayvan dokunmalarında, makine kendini hemen 
durdurmakta ve yaralanmalara karşın kaza riskini sıfıra indirmektedir. 
Bunun yanı sıra makinede giriş ağzının korumaları da başka bir 
güvenlik önlemidir. 

Kesim şekli / Ebadı: Mikro Kesim / 2x15 mm 0,08x0,59
Kesim kapasitesi/grm: 12 yaprak A4/70-80 grm
Güvenlik Seviyesi: 4
Ağız Genişliği: 230 mm / 9,1
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 hertürlü kartlar  :  Var
Isı algılama  sıcaklık  güvenlik sensörü : Var
Çekmece açılınca otomatik durdurma güvenlik sensörü : Var
Otomatik start stop : Var
İleri / Geri tuşları : Var
Gürültü seviyesi : 55 db den Az
Motor gücü :500 W
Aralıksız 750 sayfa A4 70-80g kesim kapasitesi
5 yıl bıçak garantisi (özel çelikten üretilmiştir.)
24 AY  ful garanti

Yüksek Alman teknolojisi ile üretilen 25 Litre atık kutusuna sahip evrak imha makinesi, çapraz 
ve mikro kesim olarak iki model halinde üretilmiştir. Kağıt imhanın yanı sıra CD/Disket/Kredi 

Kartı gibi cisimleri imha etmek için ayrı bir bıçak ve atık kutusuna sahip kağıt kıyma makisi, 5 
yıl bıçak ve 2 yıl diğer aksam garantilidir.

Evrak İmha makinesi modelimiz, beden ısısına duyarlı ısı sensörleri sayesinde, her hangi kaza 
riski durumunda makineyi otomatik durdurmaktadır. Böylelikle, gerek ağız kalkanı ve gerekse 

de ısı sensörleri sayesinde kaza ve yaralanma riskini sıfıra düşürmektedir.

Orta ve büyük ölçekli firma ve kurumlar için üretilmiş evrak imha makinası modelimiz, bakım 
gerektirmeden uzun yıllar boyu hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Göze çarpan bir başka 

özelliği de inanılmaz derecede sessiz çalışmasıdır.

5 YIL BIÇAK GARANTİSİ
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