
 

 

 

 

 

 

 

 

WR-500/90 
Пакувальник монет 

 

 
 

 

Високошвидкісна модель WR-500 призначена для пакування великих об’ємів монет, 
а модель WR-90 зі стандартною швидкістю обробляє будь-які об’єми, від малих до 
великих. Міцні та надійні пакувальники монет WR-500/90 гарантують стабільну та 
виняткову продуктивність кожного операційного дня, ефективно й безпомилково 
виконуючи операції лічення та пакування. 



Пакувальники монет WR-500/90 здатні витримувати тяжкі умови безперервної обробки величезної 
маси монет без втрати швидкості, точності та ефективності. 

 

Пакувальники монет WR-500 і WR-90 забезпечують швидке і точне тубування 
монет 

Пакувальники монет є важливим елементом низки обладнання в компаніях, що 
займаються інкасацією та перевезенням грошей, на монетних дворах та інших 
організаціях, де потрібно здійснювати пакування великих об’ємів монет. Серія 
пакувальників Glory WR призначена саме для тих замовників, котрим потрібна 
підвищена продуктивність та ефективність роботи. Пакувальники WR-500 та WR-90 
тубують монети більш плавно та ефективно, ніж звичайні пакувальники. 

Безперервна робота 

Завдяки новій конструкції тракту монет і накопичувачів, пакувальники WR-500 і WR-90 
працюють більш плавно й значно краще пристосовані до безперервного режиму. 

Підвищена зручність використання 

Застосування вбудованої ЖК-панелі керування значно покращило сприйняття 
інформації, що відображається на екрані, та зручність використання. Перевірка 
робочого режиму та інших даних здійснюється легко та швидко. Зрозуміла система 
анімованих підказок забезпечує безпомилкову та адекватну підтримку користувача. 

Багатомовна підтримка 

До ваших послуг різноманітні мови для виводу інформації на ЖК-панель: англійська, 
німецька, французька, іспанська (англійська за замовчуванням). 

Передова детекція підроблених монет та сторонніх предметів* 

Систему визначення неплатіжних монет та сторонніх предметів було вдосконалено. 
Монети сумнівного номіналу та сторонні предмети автоматично відбраковуються до 
спеціального боксу. Завдяки цьому пакувальник здатний зберігати високу швидкість та 
не допускати помилок. 

*Функція доступна у разі застосування опційних датчиків визначення справжності. Моделі, що 
призначені для обробки євро, обладнані такими датчиками в стандартній комплектації. 

 

 WR-500 WR-90 

Швидкість лічення 3000 монет/хв (макс.) 2000 монет/хв (макс.) 

Швидкість тубування 40 роликів/хв (макс.) 25 роликів/хв (макс.) 

Ємність бункера 
завантаження 

До 18 000 монет (0,01 Євро) До 9000 монет (0.01 Євро) 

Монети для обробки 

 

Макс. 32 номінали 

Діаметр: 15 мм – 33 мм 

Товщина: 1.00 мм – 3.5 мм 

Макс. 32 номінали 

Діаметр: 15 мм – 33 мм 

Товщина: 1.00 мм – 3.5 мм 

Кількість монет в одному 
ролику 

Заздалегідь встановлюється 
для кожного номіналу 

Заздалегідь встановлюється 
для кожного номіналу 

Електроживлення 100–120 В, 220–240 ±10 %, 
50/60 Гц 

100–120 В, 220–240 ±10 %, 
50/60 Гц 

Розміри (Ш × Г × В*) 

*Без урахування панелі 
керування, паперової 
стійки та  жолоба 

450 мм × 633 мм × 1100 мм 450 мм × 633 мм × 1035 мм 

Маса 150 кг 150 кг 

Споживана потужність Менше 400 Вт Менше 400 Вт 

*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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