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MACH 3

Снимка 1

Монетосортировъчна/броячна/пакетираща машина
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MACH 3 е подходяща за различни цели, сортиране, преброяване и пакетиране Технически характеристики
на монети, съчетаваща всичко това по един наистина безпрецедентен начин. Размери
Със скорост на броене над 1500 монети в минута MACH 3 осъществява и Височина:235mm
групиране по 6 различни размера, по този начин машината се явява един Дължина: 229mm
неотменен помошник за всеки бизнес.
Шири на: 391mm
Многофункционална, бърза и надеждна

Многофункционалност и допълнителни опции

MACH 3 е сортировъчна, броячна машина,
която пакетира монетите в отделни джобове.
Тя е бърза, точна, надеждна, полезна и
опростява обработка на монетите. Полезна за
който и да било бизнес. Сортира и опакова
монетите, което многократно замества ръчното
им обработване.
MACH 3 демонстрира една от най-високите
скорости при сориране до 1500 монети в
минута - скорост, която не е достигната от
машини в този клас преди това. Компактният и
размер усвоява минимално пространство като
маса или ъгъл и се вписва във всякаква
работна среда. MACH 3 разполага с вградена
дръжка с възможност за чанта, която ще ви
позволи да я пренасяте или покривате.
Въпросната чанта е с меки повърхности и не
само предпазва машината, но и придържа
стандартните чекмеджета за монетите в
безопасна позиция по време на евентуален
транспорт. MACH 3 може да се свърже с
множество различни приложения.

В допълнение към групирането на монетите в
чекмеджета и торбички (Снимка 4) MACH 3 с точно
определени затварячи на торбичките може да бъде
окомплектован с детайл за затваряне на монети в
контейнерни тубички. Този детайл позволява на
клиента или крайния потребител две
допълнителни опции:
1. Възможността за предхождащо групиране на
монетите и последстващо го подреждане в
контейнерни тубички по размер на номинала като
признак,
или
2. Възможността за групиране и подреждане в
тубички като едновременно изпълнми процеси
(Снимки 1. и 2.)
С MACH 3 отпада необходимостта оператора да
стои до машината и да подава опаковъчна хартия
за монетите. Приставките за контейнерните
тубички са с основа, обект на специален дизайн,
така че първата монета да падне плътно в
опаковката и да е закрепена.
Друг допълнителен детайл е чекмеджето,
приспособено за сортиране на наличността,
състоящо се от фуния и колектор (Снимка 5).Този
детайл е замислен основно за удобство на
търговци на дребно, на които често им се налага да
отчитат състоянието на касовия си регистър, както
и да групират монетния масив на точното място
едновременно с това. MACH 3 безспорно е една от
най-пълно окомплектованите с допълнителни
детайли за специфични клиентски нужди машини
за групиране на монети, предлагани на пазара
днес, предлагайки една конкурентна цена
(Снимка 3).

Лесна употреба
Програмируеми затварячи на торбичките,
партидна и крайна сума са лесно достъпни
посредством директно управление чрез
клавиатурата. Двуредният дисплей позволява
операционните съобщения да са лесно видими
и четливи.
Заключващ механизъм за сигурност позволява
оперативните функции да бъдат поверени в
доверените ръце на надзорен персонал.

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.

Тегло (в заредено състояние)
30 lbs. (13.5 кг)
Капацитет на чекмеджето
До 500 монети - стандартно
До 1000 монети - Мега
Приставки за опаковъчните торбички
Стандартни размери
Затварячи на торбичките
3 програмируеми стопера за всички монети
Функции за сигурност
Заключващ механизъм за информацията
Резервно захранване
Скорост на броене
До 1500 монети в минута
Възможност за групиране
До 6 различни номинала
Капацитет на подаващото устройство
До 2 500 монети
Номинална мощност
90V-264V AC, 50/60 Hz
Консумация
220 W
Дисплей
Двуредов, LCD с илюминатор
Опции и аксесоари
Монетни чекмеджета, Мега монетно чекмедже
Приставки за торбичките, Bagging Pedestal
Inspection Pan Magnet
Стопери
Два серийни порта RS232
Принтер
Подвижен дисплей
Покривало/Чанта за носене
Фуния и колектор (Снимка 5)
Приставки (съдържание):
• 1 адаптор & 4 фитила (.01, .05, .10, .25)
• 4 адаптора & 4 фитила (.01, .05, .10, .25)
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