
na nas możesz liczyć!

Liczarka wartościowa do banknotów

Glover GC-250 VC

Liczarka wartościowa 2-kieszeniowa, z której jedna 
jest kieszenią roboczą, a druga kieszenią przeznaczoną
dla banknotów odrzuconych. Obsługuje do 8 walut w 
tym standardowo PLN.  Urządzenia te przeznaczone są
dla profesjonalnych uczestników obrotu gotówkowego 
do liczenia wartościowego wraz z wielostronnym 
sprawdzaniem autentyczności  banknotów. Kieszeń
odrzutów umożliwia pracę bez zatrzymywania: w za-
leżności od trybu pracy  odrzucane  mogą być
niewłaściwe nominały,  banknoty nieprawidłowo 
ułożone stroną lub krawędzią, banknoty zabrudzone 
lub uszkodzone, banknoty z innej serii (stare lub nowe). 
Oprogramowanie jest okresowo aktualizowane, dzię-
ki czemu Glover GC-250 zachowuje swoją funkcjon-
alność przez wieloletni okres użytkowania. Liczarki 
mogą współpracować z drukarką pokwitowań lub być
podłączone do systemu komputerowego i spełniać
rolę urządzenia do wprowadzania danych o wartości 
i strukturze nominałowej przyjmowanych wpłat 
gotówkowych. Podwójny system skanowania obrazu 
CIS zapewnia dobre rezultaty pracy oraz daje możli-
wość rozpoznawania numerów seryjnych wybranych
walut. Obsługa menu w języku polskim ułatwia pracę 
przy wykorzystaniu tego urządzenia.

Specyfikacja:

• liczenie wartościowe 15 walut ( PLN, 
EURO, USD, CHF, GBP, AUD, SEK, NOK, 
DKK, CAD, CZK, JPY, RUB, HUF, HRK )

• możliwość rozszerzenia urządzenia o do-
datkowe waluty

• automatyczne rozpoznawanie waluty i 
nominału 

• weryfikacja prawdziwości banknotów 
(UV, IR, MG, MT)

• weryfikacja wartościowa banknotów 2 x CIS 
• tryby pracy: mix, sortowanie, liczenie standard-

owe
• rozpoznawanie i drukowanie numerów 

seryjnych banknotów dla wybranych walut
• szybkość liczenia: 800 - 1500 banknotów/minutę •

pojemność podajnika: 500 sztuk 
• kieszeń robocza: 200 sztuk 
• kieszeń odrzutów: 50 sztuk
• zasilanie: 115-230V/ 50-60 Hz/ 50W •

wymiary: 271(Sz) x 251(Gł) x 263(W) mm
• waga: 9 kg 
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Funkcje realizowane przez liczarkę:
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