
 
 
 

Mach™ 3 
Лічильник/сортувальник монет 

 
 
 
 

Функціональний та зручний сортувальник монет Mach 3 скорочує витрати часу на 

перерахунок та сортування монет. Швидкість лічення складає до 1500 штук на хвилину. 

Значно підвищує точність та ефективність підрахунку в порівнянні з ручною обробкою. 

Автоматизація процесів дозволяє зменшити кількість помилок та підвищити 

продуктивність праці. Компактний, переносний та простий в зберіганні. 



Автоматизація процесу обробки монет дозволяє приділяти більше часу спілкуванню з клієнтом та іншим задачам, 
що приносять прибуток, а також усуває помилки під час лічення і підвищує ефективність роботи персоналу. 

 

Виняткова універсальність 

Сортувальні контейнери Mach 3 можна адаптувати під більшість процесів та будь-які 
умови роботи. Використавши стандартні або опційні збільшені коробки для монет, 
мішки для монет або фасувальні комплекти в довільній комбінації, можна створити 
будь-яку потрібну конфігурацію та оптимальну продуктивність. 

Компактність 

Компактний та легкий Mach 3 можна розмістити у відділенні любого типу, а також 
легко переміщувати з місця на місце. В умовах дефіциту вільного простору він 
легко збирається й ховається, і може бути використаний у разі необхідності. 

Простота у використанні 

Зручний дворядковий РК екран дозволяє слідкувати за станом машини, сумою 
підрахунку, а також виводити усю необхідну для використання сортувальником 
інформацію. Ергономічні кнопки допоможуть впоратися з будь-яким налаштуванням 
швидко й ефективно. Легкий доступ до монетного тракту й невелика кількість 
деталей дозволяє швидко та просто усунути будь-яку несправність. Механізм точної 
зупинки забезпечує відлік в монетну коробку або мішок рівно заданої кількості 
монет, виключаючи можливість помилки. 

Гнучкість 

В комплекті кожного пристрою Mach 3 присутній додатковий лоток, що значно 
розширює ємність бункера завантаження та зменшує кількість операцій завантаження 
монет. Сортувальник обладнаний інтерфейсними портами RS232 і USB для 
підключення принтера, інформаційного екрана або ПК. За бажанням покупця в 
комплект додатково можуть бути додані принтер для друку результатів підрахунку, 
виносний дисплей, сумка/футляр для перенесення і комплект магнітів для 
відсортування металічного сміття. 

 

Швидкість обробки 1500 монет на хвилину 

Діапазон розмірів 
монет для обробки 

Діаметр: 15.0 - 32.4 мм 
Товщина: 1.0 - 3.0 мм 
Мінімальний крок розділення діаметрів: не менше 0.5 мм 

Ємність лотка 
розширення 

1500 монет 

Ємність приймального 
бункера 

600 монет 

Можливості сортування 6 різних номіналів 

Формування  точної 
кількості відліку монет 

Три значення на вибір для кожного номіналу 

Екран РК, дворядковий, буквено-цифровий 

Інтерфейси RS232 и USB-B (стандартна комплектація) 

Електроживлення 90 – 264 В, 50/60 Гц 

Споживана потужність 264 Вт 

Розміри (В × Ш × Г) 279 × 229 × 390 мм 

Маса 8.5 кг 

Виробничі стандарти та 
сертифікація 

ISO9001, CE, CUL 

Функції безпеки Резервна батарея живлення на випадок відключення 
електроживлення 

*Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. 
Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача, щоб впевниться у вірному 
використанні обладнання. Усі кількісні показники, продуктивність та швидкість, 
наведені в цій брошурі, відповідають отриманим у ході тестових випробувань 
компанією GLORY LTD результатам. Вони можуть змінюватися в залежності від 
умов використання та не є гарантованими.
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