
 
 
 
 

 

 
 

 
Серията K3 е Фитнес сортираща 
машина с 3 + 1 джоба.Дизайнът на 
машините от серията K3 е 
усъвършенстван така,че да са 
възможно най-компактни с висока 
скорост на обработка на банкноти.  
 

ЯПОНСКО Качество 

Като другите ни LAUREL продукти, K3 

серията е преминала през наша собствена 

проверка за качество, за да се запази 

качеството на високо ниво. 

Сега с увереност представяме K3 с 

ЯПОНСКО качество като надеждност, 

издръжливост и точност на най-високо ниво, 

за да задоволим вашите нужди. 

 

Надеждна и акуратна Фитнес 

детекция и проверка за автентичност. 

Серията K3 е оборудвана със същия 

последно поколение валидатор JDU-64 или 

JDU-65 за фитнес сортиране и проверка за 

фалшификати, както и другите LAUREL 

Фитнес сортиращи машини K4/K8/K12. 

 

Висока скорост на обработка на 

банкноти 

Серията K3 може да обработва банкноти при 

забележителна висока скорост, дори когато 

извършва разпознаване на сериен номер с 

фитнес сортирането. 

 

Висококачествени компоненти за 

висока издръжливост  

Серията K3 е съставена ог високо 

издръжливи части и може да издържи тежко 

работно натоварване. 

 

Лесен за използване дизайн 

Големият сензорен екран показва графично 

и ясно състоянието на K3. 

Индикаторите за състоянието светват и 

мигат в различни цветове, в зависимост от 

това дали стакерът е пълен, има останали 

банкноти или е възникнала 

грешка.

 
 

 
Лесна потребителска поддръжка 

Серията K3 е оборудвана с функция за 

самопочистване на сензори и изисква 

минимална поддръжка, за да се осигури 

висока производителност за дълъг период 

от време. Машините са оборудвани с 

контейнери за прах, които улесняват 

ежедневната поддръжка 

 
 

Ергономично оформен дизайн 

Позицията на бункера е поставена почти на 

повърхността на бюрото. Всички джобове 

и LCD дисплей са разположени пред очите 

за лесен достъп и лесно премахване на 

банкноти. Това оформление може да 

намали тежестта на операторите и да 

увеличи производителността. 

Това е така, също и заради нашата Удобна 

за потребителя концепция на K3. 

 

 

 
ПБАД (Притискач за Банкноти 

Активно Движение) 

Притискачът за банкноти автоматично се 

придвижва нагоре, когато открие движение 

на ръка и е лесно да се поставят банкнотите 

без натискане на бутон. 

 
 
Персонализираща се конфигурация за 

сортиране 

Сортиращият режим на K3 включва 

Деноминация, Фитнес, ATM-фитнес, Лице 

& Ориентация и Емисия 

сортиране.Широкият обхват от функции 

ще отговори на нуждите на клиента.Когато 

имате нужда, комбинацията на 

Сортиращата конфигурация може да бъде 

персонализирана. 

 

Функция сериен номер (Опция) 

K3HR заснема и прехвърля изображението 

с OCR текст към по-горните устройства 

едновременно, без да намалява скоростта 

на отчитане.И функцията за сравнение на 

сериен номер позволява да се открие 

комбинирана банкнота или подозрителни 

банкноти. 

 

Опции  

Клиентски дисплей, OSD-1, Принтер LAN 

/ RS-232C, USB 

Функция сериен номер  

 

Спецификации  

Модел K3HR K3 

Валидатор JDU-65 JDU-64 

Размери В x Ш x Д 495 x 640 x 400 mm 

Тегло Прибл. 60 kg 

Броячни скорости До 1000 банкноти / мин. 

Капацитет хопер Макс. 1000 банкноти 

Капацитет стакер Макс. 250 банкноти 

Капацитет отхвърлени Макс. 200 банкноти 

Дисплей 5.7 inch Цветен Сензорен LCD Дисплей 

Всички данни съдържащи се в тази брошура са предмет на промяна без предупреждение.  
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дисплей 


