
 



 

Монето броячна машина Zebra 309 S +, SR +, SRC + 
 

Настолна монето броячна и сортираща машина 
 

Уникална линия от настолни  машини 

Zebra 309 + е монето броячна и сортираща машина за сортиране до 9 деноминации и 

отхвърляне на чужди монети, фалшиви монети, жетони и др.Идеална за Евро зоната и 

одобрена от ЕЦБ. 

Zebra модели 309 имат по-голям капацитет и интегрирана табла за инспекция с 

почистваща система, за да се осигури най-добрата обработка на монетите. 

 

Надеждна монето броячна машина 

Пето поколение технология сензор за сплав на CTcoin гарантира висока точност на 

броенето и отхвърляне на чужди монети, фалшиви монети, жетони и др.Идеална за 

бързо и точно броене/сортиране на средни обеми  монети.Zebra 309 е налична в 3 

различни модела. 

 

Подобрени характеристики в следващото поколение: 

 Фидер за монети за големи количества монети  

 Голяма табла за инспекция с почистваща система  

 Подобрено отхвърляне на чужди монети, жетони и др. 

 

 

Zebra 309 S+ предлага всички добре известни предимства на CTcoin: 

 Брои до 1100 монети/минута 

 Броене на до 20 различни  деноминации монети  

 Отхвърляне на чужди монети, фалшиви монети, жетони и др. 

 Две различни деноминации монети могат да бъдат показани на двуредовия 

дисплей 

 Подвижен сензор за лесно почистване на релсата за монети 

 Програмиращ се лимит (по брой или тегло) 

 Батерия за запазване на информацията 

 Програма за събиране на монетите в туби за монети или в торби. 

 Програмируема система за такса 

 

Модели: 

Zebra 309 S+ 24 V монето броячна и сортираща машина за сортиране на до 9 

деноминации 

Zebra 309 SR+ 24 V същата като S+, но с функция за повторно броене 

Zebra 309 SRC+ 24 V същата като SR+ но с 10 допълнителни чекмеджета за събиране 



 

 
Размери: 

Дължина:  705 мм 

Ширина:  345 мм 

Височина:  440 мм 

Тегло:   28 кг 

 

Опции: 

Вграден принтер, външен принтер, външен дисплей, интерфейс RS 232 (PC връзка), РС 

клавиатура, комплект за събиране на монети в туби, комплект за събиране на монети в 

торби, програма за съобщения в горната и долната част на разписката, CTcoin стойка. 

 


