
Evrak İmha Makineleri İçin Yağlama Kâğıdı

Makinenin Ömrünü Uzatır ve Gürültüsünü Azaltır

Tamir & Usta Gerektirmez

Tüm Evrak İmha Makineleri ile Uyumlu

Doğal toksik olmayan öğütme tozundan üretilen MÜHLEN 
Schmierer yağlama kâğıdı, kolay bir şekilde ve saniyeler içinde 

evrak imha makinesinin bıçaklarını yağlar ve keskinleştirir ve 
paslanmasını önler. 

MÜHLEN Schmierer yağlama kâğıdı, her defasında makinenin 
performansını artırarak ömrünün uzamasını sağlar. Bunun yanında 
zamanla belge tozlarının sıkışmasından ötürü gürültülü çalışan evrak 
imha makinelerinin, bıçaklarının temizlenerek gürültüsünün azalmasını 
sağlar. 

Normal kağıt imha eder gibi makinin besleme haznesine konan 
MÜHLEN “Schmierer“  kullanımı son derece kolaydır. Servis veya 

tamir gerektirmeyen yağlama kâğıdı ile, makineniz maksimum 
performansta çalışırken, çok daha uzun ömürlü kullanılmasını 

sağlar. 

Tüm evrak imha makineleri ile uyumlu olan “MÜHLEN Schmierer” 
yağlama kağıdı, en az ayda 1 kez kullanım durumunda, makinenin 
çalışma performasını en üst düzeye çıkarmaktadır. Bununla beraber 
bütün evrak imha makinesi modellerinin bıçaklarını keskinleştirmekte 
ve temizlemektedir.

Her bir kutu 12 yaprak yağlama kâğıdı içerir
Tüm evrak imha makineleri ile uyumludur
Tonik içermeyen makine yağı uygulanmıştır
Kolay, doğru ve tek seferde yağlama
Kesme bıçaklarındaki toz parçalarını temizler 
İmha makinesinin gürültü seviyesini düşünür
Makinenin çalışma performansını artırır
Kesme bıçağını temizler ve keskinleştirir
Makinenin kullanım ömrünü uzatır
Kesme bıçağı paslanmasını önler
Her bir yaprak 21x15 cm

Parçalama Bıçaklarını Keskinleştirir ve Yağlar

Doğru & Kolay Yağlama 
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Evrak imha makinelerinin, bıçak bakımı ve yağlaması için geliştirilen “MÜHLEN Schmierer” 
modeli, özel olarak parçalama bıçaklarının kolay ve hızlı bir şekilde yağlanması için üretilmiştir. 

Kullanım: Makinenin atık kutusunu boşalttıktan sonra, 1 adet yağlama kağıdının (MÜHLEN 
Schmierer) uzun tarafı makineye gelecek şekilde öğütür gibi besleyiciye yerleştirin. Belge 

tamamen parçalandıktan sonra, en iyi verimi almak için makinenin “geri” tuşuna 10 saniye basılı 
tutarak ters çevirin. 

Dikkat! Yağlama Kağıdının İçini Açmayın ve Her İki Katmanı Birbirinden Ayırmayınız.


