
 

 

 Szybkie i niezawodne liczarki monet 
  

 

 

 

 



 
Dzięki szybkości liczenia do 3000 monet/minutę, SC-350 i SC-360 to prawdziwa oszczędność czasu.  
Niezawodni partnerzy w bankowości, handlu detalicznym, branży rozrywkowej i innych firmach, które muszą liczyć, 
weryfikować lub pakować monety i żetony.  
Do wyboru mamy lej ręczny lub automatyczny lej z napełnianiem. Dostęp do toru monet sprawia, że sprawdzanie i 
serwisowanie jest bardzo łatwe. 

 

Uniwersalność 
Niezależnie od tego, czy chcesz liczyć, weryfikować, czy 
pakować w worki duże ilości monet lub żetonów,  
SC-350/360 jest niezawodnym i elastycznym 
wyborem. Oddzielne ustawienia dla średnicy i grubości 
monet lub żetonów sprawiają, że SC-350/360 są w 
pełni uniwersalne. Pomimo stosunkowo niewielkich 
rozmiarów, są to wysokowydajne urządzenia 
przeznaczone do obsługi w zakresie obsługi zarówno 
ciężkich lad, jak i małych urządzeń biurowych. 
 

 

Łatwy dostęp i obsługa 
W porównaniu z konkurencyjnymi urządzeniami, SC-
350/360 zapewnia znacznie lepszy dostęp do toru 
monet, dzięki czemu łatwo jest otworzyć klapę w celu 
sprawdzenia lub serwisu. Pamięć umożliwia 
przechowywanie danych o liczonych monetach, a 
elektroniczna technologia detekcji zapewnia wysoką 
dokładność i niski poziom hałasu.  

 

Konkurencyjność 
SC-350/360 to konkurencyjna liczarka bilonu, która 
oferuje doskonałą jakość. Kilka istotnych funkcji  w SC-
350/360 to interfejs RS 232 do sterowania 
zewnętrznego, interfejs dla zdalnego wyświetlacza i 
inne akcesoria - jako część bezkonkurencyjnego,  

atrakcyjnego cenowo pakietu. Inne funkcje obejmują 
pamięć, automatyczną funkcję cofania w celu usunięcia 
zakleszczonych monet oraz funkcję automatycznego 
zatrzymania i sortowania drobnych monet. Duża liczba 
akcesoriów oraz 7 wstępnie zaprogramowanych 
ograniczników ilości (plus 1 ciągły) czynią SC-350/360 
bardzo efektywnymi maszynami napełniającymi, 
niezależnie od tego, czy są stosowane do tub na monety, 
dużych worków lub małych worków. 

 

Wszechstronność w najlepszym 
wydaniu 
Ze względu na szereg elastycznych funkcji, SC-350/360 

są naprawdę wszechstronnymi liczarkami. Interfejs 

szeregowy umożliwia monitorowanie i sterowanie  

SC-350/360 z poziomu komputera PC. Daje to wiele 

wygodnych możliwości, np. do kontrolowania 

jednostek kasowych dla kasyn.  

 

Specyfikacja techniczna SC-350/SC-360 

 

Szybkie liczarki bilonu 
Liczarki monet SC-350 i SC-360, wypełniają ważną lukę 
pomiędzy ciężkimi liczarkami a małymi urządzeniami 
biurowymi. Te szybkie liczarki monet łączą w sobie 
doskonałą wszechstronność z wieloma 
zaawansowanymi funkcjami, które są w standardzie. 
Różnica między nimi polega na tym, że SC-350 posiada 
ręczny zasobnik, podczas gdy SC-360 posiada większy, 
automatyczny zasobnik z zasypem. 

 

 
Specyfikacja techniczna  

 

Szerokość 295 mm/12.0” / 295mm/12.0” 

Głębokość 480 mm/18.9” / 295 mm/18.9” 

Wysokość 250 mm/9.8” / 380 mm/15.00” 

Waga 17.5 kg / 19.5kg 

Moc 100 W / 120W 

Zasilanie 100-120/220-240 V, 60/50 Hz 

Prędkość Do  3000 monet/min 

Średnica 15-34 mm/0.56-1.34” / 18-38 mm 

Grubość 0.8-3.4 mm/0.03-015” 

Pojemność podajnika 3 litry 

 


