CashWork Coin 100
počítačka mincí

• počítá kusy a odpočítává dávky
• vytřídí mince jiných nominálu či měny
• velká násypka pro 4-12.000 mincí
• vysoká rychlost zprac. až 2.500 mincí/min.
• snadná obsluha a manipulace
• přesnost počítání + provozní spolehlivost
• záruka 2 roky + garantovaný servis v ČR a SR

Přepážková / stolní počítačka mincí určená pro rychlé zpracování středně velkého množství TŘÍDĚNÝCH mincí
různých měn. Mince jiné měny, jiné nominální hodnoty než navolené nejsou započítány a jsou vytříděny do bočního
kelímku nebo trysky. Boční tryska s držákem pytlů ( součást dodávky ) umožnuje zavěšení pytle a třídění mincí podle
nominálů POSTUPNOU METODOU.
Jednoduchá obsluha spočívající pouze v nastavení průměru a tlouštky mince.
Velkoobjemová násypka o kapacitě 4.000 až 8.000 ks mincí umožňuje zpracování velkého objemu mincí.
Elektronika počítačky umožňuje snadnou volbu režimu práce či nastavení dávky.
Moderní a robusní konstrukce je zárukou dlouhé životnosti a provozní spolehlivosti počítačky a také umožnuje
snadný a rychlý přístup k celé mechanice stroje.
VYBAVENÍ POČÍTAČKY :
-

-

základní režimy:

počítání tříděných mincí
třídění mincí po jednotlivých nominálech
dávkování
miska na vytříděné mince externí/klientský displej (příplatková výbava)
PC interface (příplatková výbava)
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TECHNICKÉ ÚDAJE :
Rychlost počítání
Kapacita vstupního zásobník
Rozměry zprac.mincí -tloušťka
-průměr
Max.napočítané množství
Velikost zařízení
Hmotnost
Napájení
Příkon
Konektivita
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2.500 ks/min
Max. 4.000 ks (pro mince o průměru větším než 15 mm a tloušťce1,1mm)
Max. 12.000 ks (pro mince o průměru menším než 15 mm a tloušťce1,1mm)
0,7 – 3,9 mm
14 – 34 mm
9.999.999
270 x 362 x 240 mm
11 kg
220 V / 50Hz
70 W
konektor pro externí displej (příplatková výbyva)
interface pro PC (příplatková výbyva)
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