SC-303 i SC-313
Najwyższej klasy liczarki bilonu
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Szybkie i niezawodne liczarki monet
Liczarki SC-303 oraz SC-313 to wysokiej klasy urządzenia wyposażone w szereg rozwiązań technicznych,
zapewniających szybkie, ciche i niezawodne działanie oraz łatwą obsługę. Transport monet odbywa się za
pomocą wewnętrznej taśmy, dzięki czemu kontrolowany jest nacisk monet na podajnik, a w przypadku
zakleszczenia możliwy jest powrót do normalnej pracy dzięki funkcji auto – rewers.

Różnice między liczarką SC-303 a SC-313

Proste i wydajne

Mimo że obydwie liczarki są bardzo podobne zarówno
z wyglądu jak tez funkcjonalności, istnieją między nimi
pewne różnice. SC-303 jest liczarką z mniejszym
podajnikiem monet. Natomiast w modelu SC-313 ręczny
podajnik został zastąpiony automatycznym, dodatkowo
pojemność podajnika została znacząco zwiększona. Jest to
dobry wybór dla Klientów którzy procesują większy
strumień bilonu.

Liczarki SC-303 i SC-313 są łatwe i intuicyjne w obsłudze. Prócz
niezawodności i wysokiej prędkości są bardzo ciche, co jest
dużą zaletą zwłaszcza przy pracy na otwartych przestrzeniach.
Dzięki kompaktowym wymiarom i kompletnemu wyposażeniu
sprawdzają się u wielu Klientów.

Uniwersalne liczenie, weryfikacja
i pakowanie
Dwa odrębne pokrętła regulacji średnicy i grubości monet
sprawiają że SC-303 i SC-313 są uniwersalnym wyborem.
Do obydwu modeli standardowo dołączany jest boczny
worek na monety odrzucone. Technologia czujników
elektronicznych
zapewnia
wysoką
dokładność
identyfikacji monet uszkodzonych i fałszywych. Inne
korzyści dla użytkownika to: automatyczna funkcja
rewersu do usuwania zaciętych monet, pamięć podręczna,
funkcja zatrzymania i odsortowania na zewnątrz małych
monet. Akcesoria obejmują też uchwyt na worek
do monet odrzuconych.

Zalety dla Klienta

Liczarki sterowane są mikroprocesorem, wyposażone
w podręczną pamięć, ktora nie wymaga podtrzymywania
bateryjnego. Trzy poziomy pamięci : suma cześciowa, suma
całkowita i oddzielna pamięć liczenia worków. Możliwość
zaprogramowania funkcji STOP dla 7 różnych wartości.
Liczarki wyposażone w wyświetlacz LED.

Specyfikacja techniczna SC-313
Szerokość

260 mm/10.3”

Głębokość

370 mm/14.6”

Wysokość

315 mm/12.4”

Waga

SC-303
Szerokość

220 mm/8.7”

11.6 kg/25.6 lb

Głębokość

370 mm/14.6”

Moc

55 W

Wysokość

165 mm/6.5”

Zasilanie

100-130/220-240 V,60/50 Hz

Weaga

8.4 kg

Prędkość

Do 2,700 monet/min

Zasilanie

100-130/220-240 V,60/50 Hz

Średnica

14-34 mm/0.55-1.34”

Moc

40 W

Grubość

1.0-3.4 mm/0.04-0.13”

Prędkość

2,700 monet/min

Pojemność podajnika

3 litry

Prędkość

3,820 monet/min

Średnica

14-34 mm/0.55-1.34”

Grubość

1.0-3.4 mm/0.04-0.13”

