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Вертикална мoнетоброячна машина
Високоефективна, подходяща за големи монетни масиви

1796
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1796 е автоматичен , вертикален транспортьор
на монети с голям капацитет. Използва се за
захранване на различни машини за броене,
сортиране и опаковане.

Технически характеристики
Размери
Височина 660mm (с конвейра 1676mm)
Дължина 546mm (с конвейра 750mm)
Ширина 915mm
Тегло

Бърз и ефективен процес на работа
1796 повишава продуктивността чрез
прецизно зареждане до 5 500 монети в
минута.
Големият капацитет на зареждащият
механизъм (до 200 000 монети), съкращават
времето за работа, тъй като веднъж
заредена с монети машината може да бъде
допълвана без прекъсване на процеса на
броене.
1796 е оборудвана със сензор за Контрол на
захранването, който автоматично усеща
нивото на зареждане на машината с монети и
по този начин позволява на конвейра да
захранва или да спре захранването в
зависимост от съответната необходимост.

Лесна употреба
Разположен на удобна височина
зареждащия вход улеснява зареждането на
монетите, намалявайки изискваните от
оператора усилия и едновременно с това
минимизира действията по ръчното
зареждане.
Подвижните странични панели на 1796
позволяват удобно сервизно обслужване и
поддръжка.
Мултифункционалност
1796 може да захранва практически всяка
монетоброячна, монетосортироваща или
опаковаща машина.

Голям капацитет за
захранване
5,500 монети
в минута

97кг (заредена, приблизително 545кг)
Размер на подаваните монети
Диаметър: 17.0mm до 31.0mm
Капацитет на подаващото устройство
До 200,000 x 18mm монети
Скорост на броене
5500 монети в минута
Подаващ механизъм
Може да бъде нагласян ръчно от:
1143mm до 1422mm от пода
Номинална мощност
100V, 115V, 230V (±10%), 50/60 Hz
Опции
Сензор за подаваните монети
Съвместим с други устройства на De La Rue
броячни/сортировъчни/опаковъчни машини

Сензор за автоматично
захранване

Компактни размери
Заемайки минимално пространство на пода,
1796 се вписва в всяко работно помещение.

Машините на De La Rue за преброяване и сортиране на парични наличности са пряк
резултат от около 100 - годишен опит в дизайна, производството и дистрибуцията
на безпрецедентни монетообработващи машини. Системите по управление на
качеството са напълно съобразени със стандарта ISO-9002. В световен мащаб
гаранционно и извънгаранционно обслужване са осигурени посредством мрежа от
офиси и оторизирани дистрибутори.
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