
 
 

 

  

Scan Coin 9100E 

Saszetkownica bilonu 

 

 55 saszetek/min. w porównaniu do 40 rolek/min. z rolomatu 

 Duża elastyczność co do ilości monet w saszetce 

 Jedna folia do wszystkich nominałów 

 Dużo większa wydajność 

 Urządzenie łatwe w adaptacji dla Klienta 

 Minimalny czas przestoju (brak zmiany folii podczas zmiany nominału) 
 



 
 

Czym jest saszetka? 

Saszetka jest opakowaniem wykonanym z elastycznego, 

termokurczliwego materiału zgrzewanego na gorąco i jest 

produkowana na maszynie pakującej. Saszetkowanie monet 

zostało zapoczątkowane przez firmę SCAN COIN  

w Wielkiej Brytanii w połowie lat osiemdziesiątych. Dzięki 

doświadczeniu zdobytemu w tym czasie przez SCAN COIN oraz 

maszynom zaprojektowanym specjalnie dla firm procesujących 

bilon SCAN COIN stał się liderem rynkowym w dziedzinie tworzenia 

saszetek z monetami luzem. SCAN COIN dostarcza rozwiązania w 

zakresie pakowania monet począwszy od samodzielnego 

urządzenia do pakowania monet do saszetek, aż po w pełni 

zautomatyzowane linie produkcyjne. Zaopatruje klientów na całym 

świecie począwszy od małych podmiotów przetwarzających bilon 

po banki centralne i inne instytucje finansowe.  

 

Zalety saszetek na monety w porównaniu z rolkami z rolomatu 

 55 saszetek/min. w porównaniu z 40 
rolek/min. z rolomatu 

 Większa wydajność o 27% 

 Duża elastyczność co do ilości monet w 
saszetce 

 Łatwa adaptacja do wymagań Klienta 

 Łatwa zmiana nominału  Minimalny czas przestoju  
 Brak konieczności zmiany folii podczas 

zmiany nominału 
 Minimalny czas przestoju 

 Jeden rodzaj i rozmiar folii dla wszystkich 
nominałów  

 Optymalizacja zaopatrzenia i 
magazynowania 

 Możliwość wydruku na saszetce  Łatwa adaptacja do każdej konfiguracji 
 Wyższa wydajność   Minimalizacja kosztów pracy 
 Wytrzymała i sprawdzona konstrukcja  Wysoka, niezawodna wydajność 
 Otwarta konstrukcja ułatwia dostęp w celu 

serwisu i konserwacji 
 Minimalny czas przestoju na naprawdę i 

konserwację 
 Długi okres eksploatacji  Niższe koszty użytkowania 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

S.C. 9100E, konfiguracja podstawowa 

Saszetkownica SCAN COIN 9100E w połączeniu z liczarką monet SC3003 

i podajnikiem na monety LCH45 tworzy wydajny system do 

saszetkowania monet. SC 9100E jest samodzielną maszyną do 

saszetkowania średnich i dużych ilości monet. 

Schemat działania 

Operator napełnia podajnik LCH45 monetami o jednym nominale, po 

ustawieniu niezbędnych elementów sterujących za pomocą ekranu 

dotykowego w urządzeniu SC 9100E, licznik monet SC3003 zlicza 

monety, a SC 9100E nieprzerwanie saszetkuje monety tak długo, jak 

długo znajdują się monety na podajniku. W celu usprawnienia pracy 

maszyny SC 9100E może być wyposażona w różne elementy 

wyposażenia pomocniczego, takie jak podajnik luźnych monet, licznik 

saszetek, uchwyt na worki z saszetkami oraz drukarkę saszetek.  

 
 

SPECYFIKACJA 9100E 

DŁUGOŚĆ 810mm (32”) 
GŁĘBOKOŚĆ 1,150mm (45”) 
WYSOKOŚĆ 1,190mm (47”) 
WAGA 300kg 
MOC 200-240 V, 50 Hz 
SCHEMAT DZIAŁANIA Elektro - mechaniczny 
POJEMNOŚĆ PAKOWANIA Do 55 saszetek/min. (20 monet/saszetka) 
WYSOKOŚĆ SASZETKI 102mm 
DŁUGOŚĆ SASZETKI 7 rodzajów do wyboru: od 80mm – 140mm 
FOLIA Współwytłaczany polietylen 55 μm 

 

 



 
 

 

Liczarka monet SCAN COIN 3003 jest liczarką o dużej wydajności i jest uważana 

za jedną z najbardziej wytrzymałych na. Automatyczny, bardzo duży podajnik 

na monety, LCH 45, dodaje urządzeniu wydajności i szybkości. 

Liczarka monet SC 3003 została zaprojektowana do liczenia dużych ilości 

monet w szybkim tempie, zapewniając wydajne i niezawodne liczenie monet. 

Jej wydajność wynosi do 3500 monet na minutę. SC 3003 posiada funkcję 

automatycznego zatrzymania po wrzuceniu ostatniej monety oraz nieulotną 

pamięć.  

SPECYFIKACJA S.C. 3003 

DŁUGOŚĆ 295 mm (12") 
GŁĘBOKOŚĆ 595 mm (23") 
WYSOKOŚĆ 245 mm (10") 
WAGA 17kg 
MOC 110 / 220 / 240 V, 50/60Hz 
PRĘDKOŚĆ Do 3500 monet/min.  
ZAKRES ŚREDNIC 15-37 mm 
ZAKRES WYSOKOŚCI 1.0-3.5 mm 

 

 

 

S.C. 9100E podstawowa konfiguracja 

Numer serii Opis Numer jednostki 
230030-XXX Liczarka SC 3003 1 
003025-207 Duży podajnik 45, 220 V 1 
012942-000 Zestaw RD/AUX 1 
017730-001 Zestaw elektromagnesów do 

saszetek 
1 

018714-001 Elektromagnes zamknięcia 
systemu 

1 

011-201943-000 Saszetkownica SC9100E 1 
011-201965-000 Skrzynia towarowa 1 

 

 

 

 



 
 

Możliwości konfiguracji systemu 

System saszetkowania bilonu może być wyposażony w dodatki. 

 Winda bilonu  

 Wózek do transportu bilonu zintegrowany z windą 

 Drukarka do saszetek 

 

 

 

Połączenie wielu urządzeń Scan Coin 9100E tworzy rozwiązanie 

MSS, zdjęcie poglądowe poniżej. 

 

  


