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LICZARKI I SORTERY BILONU

Liczarki i sortery bilonu przede wszystkim do sprawdzania, sortowania i pakowania dużych ilości bilonu. Ich podstawowymi zaletami są
usprawnienie pracy, zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu, automatyzacja procesu obsługi. Każdy, kto próbował policzyć i posortować
kilkaset monet zdaje sobie sprawę ile razy wynik nie był zgodny i ile czasu to zajmowało.
Urządzenia te (w zależności od modelu) liczą, sumują, odliczają, weryfikują autentyczność monet a także pakują monety w gilzy papierowe,
koperty bezpieczne czy worki na bilon.
Oferujemy profesjonalne liczarki i sortery bilonu m.in.: LB, CT Coin, Billicon, Reis, Multicash, Sortovit i inne przeznaczone do intensywnej
obsługi wartości pieniężnych w bankach, sortowniach, skarbcach itp. W naszej ofercie są również modele liczarek przeznaczone do mniej
intensywnego stosowania idealnie sprawdzające się w małych placówkach bankowych, punktach kasowych, hurtowniach itp. Zostały one
precyzyjnie dobrane tak, aby spełniały najśmielsze oczekiwania klientów.

LAURA S8
Najtańszy i najmniejszy sorter do bilonu na rynku.

Urządzenie służące do sortowania i liczenia bilonu, za jego pomocą możemy usprawnić i przyspieszyć niewygodny proces
obsługi monet. Po skończonym procesie sortowania na wyświetlaczu mamy podaną łączną wartość przeliczonego bilonu
oraz ilość monet dla poszczególnych nominałów. Sorter liczy 8 nominałów bez monet 1 gr lub po przeliczeniu monety 1
groszowe automatycznie zostają umieszczone w pojemniku na monety 10 groszowe.
wyświetlacz

LED - 7 cyfr

odliczanie

1 - 999999

prędkość liczenia

ok. 220 szt/min

zasilanie

230 V

pojemność zbiornika

400 szt

pobór mocy

15 W

zbiornik odbierający

80 - 250 szt

waga

3,5 kg

liczba nominałów

8

wymiary

355 x 330 x 266

LBI 920
Wyjątkowo pomocne urządzenie do liczenia bilonu.

LBI 920: liczenie i odliczanie w zakresie 1-9999 szt., liczenie ciągłe, odliczanie wybranej ilości monet (8 zaprogramowanych
wartości), sumowanie sortowanie wybiórcze off-sort wyświetlacz siedmiocyfrowy typu LED, automatyczny stop. Opcja:
zestaw do tubowania w gilzy papierowe.
wyświetlacz

LED - 7 cyfr

odliczanie

1 - 9999

prędkość liczenia

ok. 1800 szt/min

zasilanie

230 V

pojemność zbiornika

1500 szt

pobór mocy

50 W

średnica monet

14 - 34 mm

waga

8,5 kg

grubość monet

0,8 - 3,8 mm

wymiary

230 x 320 x 170

LBI 930
Wysokowydajne urządzenie typu heavy duty do liczenia bilonu.

Wysokowydajne urządzenie typu heavy duty. Podstawowe funfcje: liczenie oraz odliczanie w zakresie 1-999999 monet.,
liczenie ciągłe, odliczanie wybranej ilości monet (zaprogramowane wartości: 20, 25, 40, 50, 100,1000, 2000, 2500, 4000,
10000), sumowanie, sortowanie wybiórcze off-sort. Pojemność zbiornika na monety: 4000 monet, wyświetlacz
sześciocyfrowy typu LED, automatyczny stop. Opcja: zestaw do tubowania.
wyświetlacz

LED - 6 cyfr

odliczanie

1 - 9999

prędkość liczenia

ok. 2300 szt/min

zasilanie

230 V

pojemność zbiornika

4000 szt

pobór mocy

50 W

średnica monet

14 - 34 mm

waga

11 kg

grubość monet

0,7 - 3,9 mm

wymiary

270 x 360 x 235
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LICZARKI BILONU
CT COIN Blackbird 3300
Wysokiej klasy liczące bilon urządzenia do ciężkiej i ciągłej pracy w oddziałach lub placówkach bankowych.

Liczarka posiada dwa tryby liczenia: liczenie ciągłe oraz odliczanie zadanej liczby monet (dowolna liczba w zakresie od 1 do
9999). Urządzenie zostało wyposażone w dwa niezależne pokrętła do regulacji średnicy oraz grubości monet. Maszyna
automatycznie zatrzymuje się, gdy czujnik nie wykryje monet oraz dokonuje nawrotu silnika co pozwala odblokować
zakleszczone monety. Urządzenie wyposażone jest w układ pamięci, dzięki czemu możliwe jest zapamiętanie wyniku lub
sumowanie w pamięci kolejnych wyników. Monety mniejsze od aktualnie liczonej o minimum 0,5 mm zostaną odrzucone do
bocznej kieszeni.
Pojemność zasobnika na monety można powiększyć (opcjonalnie) z 3600 monet nawet do około 12 000 monet.
Opcjonalnie dostepny jest zestaw do tubowania monet pozwalający pakować monety w papierowe gilzy (tubusy).

MADE IN DK.

wyświetlacz

LED

odliczanie

1 - 9999

prędkość liczenia

ok. 2300 szt/min

zasilanie

230 V

pojemność zbiornika

3600 szt (12000)

pobór mocy

70 W

średnica monet

14 - 34 mm

waga

11 kg

grubość monet

0,7 - 3,9 mm

wymiary

270 x 362 x 240

wyposażenie opcjonalne

zestaw do tubowania, większy zasobnik na monety

BILLICON CHS 10
Wysokiej klasy profesjonalne liczarki bilonu do ciężkiej i ciągłej pracy w skarbcach, oddziałach bankowych itp.

Billcon CHS-10 jest wytrzymałą maszyną typu heavy duty. Jej zaletą jest bardzo duża prędkość liczenia, srednio 3700 monet
na minutę (dla monety 10 groszowej). Urządzenie zostało wyposażone w dwa niezależne pokrętła do regulacji średnicy oraz
grubości monet. Posiada układ pamięci, dzięki któremu możliwe jest zapamietanie wyniku lub sumowanie kolejnych partii
monet. Pojemność zasobnika na monety (opcjonalnie) wynosi do 10 000 monet.
W uchwycie na worek umieszczony jest czujnik startu. Po załozeniu worka wystarczy uchylić uchwyt do tyłu i maszyna rusza.
W ten sposób włączamy maszynę bez odrywania rąk od trzymanego worka. Maszyna jest tak szybka że w praktyce nie
występuje podwieszanie worka na czas liczenia. Poza pakowaniem monet do worków, opcjonalnie dostępny jest zestaw do
tubowania monet pozwalający pakować monety w papierowe gilzy (tubusy).

MADE IN JAPAN

wyświetlacz

LED

odliczanie

1 - 9999

prędkość liczenia

ok. 3700 szt/min

zasilanie

230 V

pojemność zbiornika

10000 szt

pobór mocy

100 W

średnica monet

15 - 38 mm

waga

11 kg

grubość monet

0,8 - 3,6 mm

wymiary

300 x 500 x 345

wyposażenie opcjonalne

zestaw do tubowania, powiększony zasobnik monet

PROCOIN PRC 200
Liczarka wartościowa PRC 200 służy do zweryfikowania wartości i ilosci nieposortowanych monet.

To najbardziej kompaktowe urządzenie w swojej klasie. Idealnie nadaje się na biurko każdego liczarza jako podstawowe
urządzenie do przeliczania wpłat zamkniętych. Czujnik stopu "Coinsure Adaptive" pozwala na odrzucenie monet falszywych i
niezidentyfikowanych. Liczarka rozpoznaje 9 nominałów. Posiada cztery tryby liczenia: CC/PC/MC/DS. Z łatwością można
przystosować maszynę do pracy z PLN lub EURO. Wyświetlacz LCD daje doskonały wgląd do wszystkich funkcji procesu
liczenia. Dodatkowy uchwyt umożliwia wrzucanie monet do podczepionych worków lub bezpiecznych kopert. Urządzenie
zostało wyposażone w port szeregowy RS232. Opcjonalnie można połączyć maszynę z drukarką lub komputerem.
wyświetlacz

LCD

odliczanie

1 - 999

prędkość liczenia

ok. 200 szt/min

zasilanie

230 V

pojemność zbiornika

150 szt

pobór mocy

30 W

średnica monet

14 - 34 mm

waga

4 kg

grubość monet

do 4 mm

wymiary

200 x 320 x 230

wyposażenie opcjonalne

podłączenie do drukarki lub komputera

MADE IN GERMANY

PROCOIN PRC 210
Uniwersalna licarka wartościowa PRC 210 służy do zweryfikowania wartości i ilości nieposortowanych monet.

Posiada te same walory co model PRC 200 jednakże charakteryzuje się większa wydajnością. Metalowa obudowa i
wytrzymałe mechanizmy umożliwiają pracę w charakterze przemysłowym. Procoin PRC 210 skutecznie podnosi efektywność
procesu liczenia. Liczarka rozpoznaje 9 nominałów. Posiada cztery tryby liczenia: CC/PC/MC/DS. Z łatwością można
przystosować maszynę do EURO lub PLN. Wyświetlacz LCD umożliwia doskonały wgląd do wszystkich funkcji procesu
liczenia. Dodatkowy uchwyt pozwala na wrzucanie liczonego bilonu do worków lub bezpiecznych kopert. Urządzenie
wyposażone w port szeregowy RS232. Opcjonalnie można połączyć maszynę z drukarką lub komputerem.
wyświetlacz

LCD

odliczanie

1 - 999

prędkość liczenia

do 600 szt/min

zasilanie

230 V

pojemność zbiornika

600 szt

pobór mocy

80 W

średnica monet

14 - 34 mm

waga

26 kg

grubość monet

do 4 mm

wymiary

200 x 400 x 355

wyposażenie opcjonalne

podłączenie do drukarki lub komputera
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SORTERY BILONU
LB 600
Uniwersalne urządzenie służące do sortowania i liczenia bilonu z prędkością 600 monet/minutę.

Sorter monet LB 600 to uniwersalne urządzenie służące do sortowania i liczenia pełnych 9 nominałów
polskiego bilonu z prędkością 600 szt./min. Dzięki jego wykorzystaniu możemy znacznie usprawnić i
przyspieszyć niewygodny proces obsługi monet. Urządzenie to w pracy wykorzystuje zaawansowaną,
magnetyczną, technologię weryfikacji prawdziwości bilonu. Po skończonym sortowaniu maszyna podaje nam
łączną wartość przeliczonego bilonu oraz ilość monet dla poszczególnych nominałów. System podwójnych
szuflad przyspiesza i ułatwia proces pakowania bilonu w worki lub gilzy.
wyświetlacz

LCD - 8 cyfr

liczba nominałów

9

prędkość liczenia

ok. 600 szt/min

odliczanie

1 - 9999

pojemność zbiornika

600 - 3000 szt

zasilanie

230 V

zbiornik odbierający

1000 - 2500 szt

pobór mocy

80 W

średnica monet

14 - 34 mm

wymiary

grubość monet

1 - 3,2 mm

opcje

drukarka

MULTICASH MSC 10 PL
Profesjonalne, wielofunkcyjne urządzenie do liczenia ilościowego i wartościowego bilonu.

Sorter do bilonu MCS 10 PL sortuje, weryfikuje i pakuje monety. W sorterze zastosowano najnowsze
rozwiązania technologiczne w zakresie wykrywania autentyczności i jakości monet, dlatego urządzenie to
cieszy się bardzo dużym uznaniem użytkowników, zwłaszcza w sortowniach i skarbcach bankowych.
Sorter wyposażony jest w pojemnik na odrzuty: monety fałszywe, monety innych walut oraz złej jakości.
Posiada panel sterowania, interfejs oraz oprogramowanie w języku polskim.
Standardowe wyposażenie: rozpoznawanie dwóch walut, pamięć ustawień dla 6 kasjerów, funkcja odliczania
zabezpiecza przed przepełnieniem, 4-wierszowy wyświetlacz, system weryfikacji autentyczności i jakości
bilonu, 10 szuflad, aktywne sortowanie. Opcje: drukarka termiczna, specjalna szuflada z modułem do
tubowania i uchwytem na worek, zestaw tub do pakowania w papierowe gilzy.
wyświetlacz

LCD

liczba nominałów

prędkość liczenia

600 - 900 szt/min

odliczanie

pojemność zbiornika

ok. 1000 szt

zasilanie

230 V

pobór mocy

100 W

waga

36 kg

zbiornik odbierający
wymiary

780 x 350 x 500

wyposażenie opcjonalne

10

drukarka, szuflada z modułem tubowania, zestaw tub

REIS 3310
Uniwersalny sorter wyposażony w system RCDS do wykrywania monet obcych i fałszywych.

Sorter Reis 3310 wyposażony jest w szuflady na posortowane monety. Urządzenie pozwala przeliczać
zarówno polskie monety jak i monety euro. Wbudowany system samouczenia pozwala przystosować
urządzenie do liczenia innych walut lub polskich monet z innych emisji, żetonów. Sorter w jednym przebiegu
weryfikuje monety pod względem ich wartości i autentyczności. Zaakceptowane monety rozdziela do 9
szuflad. Nie zaakceptowane trafiają do osobnego pojemnika. Wielofunkcyjny wyświetlacz LED umożliwia
wgląd do wszystkich parametrów procesu liczenia. Dodatkowy uchwyt umożliwia bezpośredni zsyp liczonego
bilonu do worków lub bezpiecznych kopert.
wyświetlacz

LED - 8 cyfr

liczba nominałów

9

prędkość liczenia

ok. 600 szt/min

odliczanie

1 - 9999

pojemność zbiornika

ok. 1 000 szt

zasilanie

230 V

pobór mocy

100 W

zbiornik odbierający
średnica monet

14 - 34 mm

waga

31 kg

grubość monet

1 - 3,4 mm

wymiary

600x300x470

SORTOVIT MS 10
Profesjonalny sorter bilonu idealny do dużych oddziałów bankowych, skarbców oraz sortowni.

Sorter do bilonu Sortovit MS 10 sortuje, weryfikuje i pakuje monety. W sorterze zastosowano najnowsze
rozwiązania technologiczne w zakresie wykrywania autentyczności i jakości monet, dlatego urządzenie to
cieszy się bardzo dużym uznaniem użytkowników, zwłaszcza w sortowniach bilonu i skarbcach bankowych.
Monety przeliczane przez SortovitT MS 10 są weryfikowane pod względem średnicy i grubości oraz
zawartości stopu metalu.
Wyposażenie standardowe: pojemność kosza zasypowego: około 3300 wymieszanych monet, średnie
zużycie toru dla monet: około 20 milionów monet, mechanizm odsortowywania obcych monet,
programowanie ilości monet, dwa poziomy pamięci: poziom liczenia i sumowanie ogółem, funkcja weryfikacji
monet.
wyświetlacz

LCD

liczba nominałów

prędkość liczenia

do 2 800 szt/min

odliczanie

pojemność zbiornika

ok. 3 300 szt

zasilanie

115 / 230 V

pobór mocy

200 W

zbiornik odbierający

10

średnica monet

16,1 -31 mm

waga

57 kg

grubość monet

1 - 3,2 mm

wymiary

1008x413x306
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