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Лічильник банкнот 

 

 

 

 
Лічильник банкнот EV8626 компанії Glory заощаджує робочий час за рахунок винятково 
високої точності обробки банкнот в невеликих та середніх обсягах. Ефективність 
роботи тракту і точність підрахунку банкнот доведені до максимуму за допомогою 
наших надійних технологій вдосконаленого подавання (Ultra Feed) та подвійної 
механічної детекції (Mechanical Double Detection). При чому дизайн банкнот та їх стан 
не мають значення. 



При продуктивності до 1500 банкнот на хвилину і чудових технічних характеристиках лічильник банкнот 
EV8626 економить ваш цінний час та гроші. 

 

Технологія машин серії EV86 

EV8626 входить до складу серії лічильників EV86. Багато в чому цей лічильник 

конструктивно схожий з моделлю преміального класу EV8650, але його функціональність 

приведена до потрібного користувачам рівня. 

Вдосконалена подача 

В лічильниках серії EV86 застосовується технологія вдосконаленої подачі (Ultra Feed), що 

максимально підвищує ефективність протягування банкнот і забезпечує подачу усіх банкнот 

незалежно від дизайну та стану. 

Подвійна механічна детекція 

Стабільно висока точність підрахунку, що дозволяє уникнути необхідності повторного 

перерахунку. Експлуатаційні випробування унікальної системи подвійної механічної детекції 

показали, що точність визначення непідходящих купюр до 100 разів краще, ніж у 

альтернативних систем. Подвійна механічна детекція дозволяє точно рахувати всі банкноти 

незалежно від їх дизайну та стану без регулювання оператором або технічним спеціалістом. 

На роботу системи подвійної механічної детекції не впливають: 

• Різна щільність паперу банкнот різних номіналів 

• Сильне забруднення або затемнення банкнот 

• Прозорі елементи, зазвичай присутні на полімерних банкнотах 

Висока швидкість та ефективна робота 

По швидкості, що складає 1500 банкнот на хвилину, модель EV8626 можна поставити в один 

ряд з машинами класу преміум. Висока швидкість, чудова технологія подачі банкнот и 

точність, що дозволяє виконувати лічення з першого разу, роблять цю машину максимально 

ефективною у використанні, тим чином, забезпечують економію цінного часу і грошей. 

 

Швидкість  600 – 1500 банкнот на хвилину 

Розміри банкнот 50 × 100 мм – 90 × 185 мм 

Ємність Бункер завантаження: 500 банкнот 

Приймальна кишеня: 200 банкнот 

Екран РК, індикатор результатів лічення – 5 символів; індикатор числа 

банкнот у сформованій пачці – 3 символи 

Розміри (В × Ш × Г) 265 × 300 × 263 мм 

Маса 7.5 кг 

Електроживлення 98 – 264 В, 50/60 Гц 

Споживана потужність 150 Вт 

Виробничі стандарти та 

сертифікація 

ISO9001, CE, UL, ГОСТ 

* 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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