
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC-350 та SC-360 
Потужні лічильники монет 

 

 
 

 

SC-350 і SC-360 лічать зі швидкістю до 3,000 монет на 
хвилину, чим суттєво економлять ваш час. Надійні партнери 
для фінансового сектору, рітейлу, сфери розваг та інших 
видів бізнесу, що потребують лічення, перевірки або 
пакування у мішок монет або пластикових жетонів. 
Швидкісні, надійні, зручні в керуванні та обслуговуванні. 



Лічильники монет для надвеликих навантажень SC-350 та SC-360 
 

Високошвидкісні помічники 

Лічильники монет SC-350 та SC-360 заповнюють пробіл між надважкими 
лічильниками/пакувальниками монет та невеликими бек-офісними лічильниками. 
Ці швидкісні машинки поєднують в собі високу гнучкість та низку ефективних 
особливостей, що є в стандартній комплектації. Різниця між моделями в тому, що 
SC-350 обладнаний ручною подачею монет, а SC-360 має великий бункер для 
монет з автоматичним подаванням. 

Універсальний партнер  

Коли виникає потреба порахувати, перевірити, запакувати монети або жетони, в 
нагоді стає ваш надійний партнер – SC-350/360. Роздільні налаштування товщини 
та діаметру монет та жетонів роблять його повністю універсальним. Попри відносно 
компактний розмір, обидва високопродуктивні лічильники можуть витримати дійсно 
великі навантаження великих кас перерахунку. 

Легкий доступ та обслуговування 

У порівнянні з конкурентними моделями,  SC-350/360 мають значно полегшений 
доступ до монетного тракту. Завдяки поміркованій конструкції, перевірка 
механічних вузлів та обслуговування максимально спрощені. Енергонезалежна 
пам’ять надійно зберігає кількість полічених монет, а електронні датчики 
забезпечують високу точність лічення та низький рівень шуму.  

Переваги 

SC-350/360 є дійсно конкурентними лічильниками монет, що пропонують відмінне 
співвідношення якості до вартості. Кілька особливостей, що зазвичай є опціями, для 
SC-350/360 є стандартом – порт RS 232 для зовнішнього керування, порт 
зовнішнього дисплея та інші аксесуари є частиною комплекту. Також доступні: 
налаштовуванні зупинки відліку монет, пам’ять, автоматичний реверс для 
виштовхування застряглих монет, автоматична зупинка та відсортування монет 
малого діаметру, 7 програмованих розмірів зупинок, можливість заповнення 
великих і малих мішків, а також монетних туб-вставок. 

 

Технічна специфікація SC-350 

Швидкість лічення до 3000 монет/хв 

Діапазон діаметрів монет 15-34 або 18-38 мм 

Діапазон товщин монет 0.8-3.4 мм 

Ручний лоток завантаження Об’єм приблизно 3,9 л 

Розміри (ширина×глибина×висота) 295 мм × 480 мм × 250 мм 

Вага 17,5 кг 

Параметри електроживлення 100-130/220-240 В, 60/50 Гц 

Споживана потужність 100 Вт 
 

Технічна специфікація SC-360 

Швидкість лічення до 3000 монет/хв 

Діапазон діаметрів монет 15-34 або 18-38 мм 

Діапазон товщин монет 0.8-3.4 мм 

Автоматичний лоток завантаження Об’єм приблизно 6 л 

Розміри (ширина×глибина×висота) 295 мм × 480 мм × 380 мм 

Вага 19,5 кг 

Параметри електроживлення 100-130/220-240 В, 60/50 Гц 

Споживана потужність 120 Вт 
 

Аксесуари та опції 

FC 3 Ножне керування 

IH 1 Тримач для вставок 

TI 1 Туба-вставка (для заготовлених монетних туб)  

BGS 1 Напрямна мішка з поличкою 

BG 1 Напрямна мішка без полички 

BA 5 Підвіс для мішку (для відбракованих монет) 

RD 8 Виносний дисплей 
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