
GFB-800
Contadora de cédulas

A GFB-800 é uma contadora de cédulas avançada e configurável, 
com velocidade e eficiência excepcionais. Atingindo 1.800 cédulas 
por minuto, a GFB-800 é uma das mais rápidas do mundo. Nossa 
tecnologia confiável minimiza os erros e as contagens incorretas 
em operações de maior velocidade.



Com o Detector de Falsificações de Múltiplas Moedas (MCCD) da Glory, a GFB-800 protege contra falsificações, 
sendo compatível com tamanhos e características de qualquer cédula.

Soluções relacionadas...

Dimensões (L × A × C) 275 mm × 235 mm × 230 mm
Peso 5,5 kg – 6,0 kg
Tamanho de cédula contável 50 × 85 mm – 110 × 185 mm 

Espessura: 0,06 – 0,12 mm
Velocidade de contagem 1.800, 1.500, 1.000, 500 notas por minuto  

(sistema em quatro etapas)
Sistema de alimentação Sistema de fricção por rolagem
Capacidade do funil 300 notas
Capacidade da empilhadora 200 notas
Exibição da contagem LED de três dígitos (pequeno)
Exibição do lote 3-digit LED (small)
Fonte de alimentação AC100–240V 50/60Hz
Consumo de energia 1.2A (100 – 127V), 0.6A (220 – 240V)
Sinal sonoro Toca um alarme quando uma denominação diferente é detectada
Opções Exibição do contador

Interface

Permite que o cliente veja facilmente os totais

Para conectar a contadora de cédulas a um terminal de 
computador ou outros dispositivos com interface RS232C

Detecção de falsificação opcional Detecção de borda de tamanho pequeno, UV, magnética

* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Leia o manual de instruções com atenção para usar 
o equipamento corretamente. Todos os números, as capacidades e as velocidades mencionadas neste documento 
refletem os testes realizados pela GLORY LTD. Eles podem variar de acordo com as condições de uso e não são 
garantidos.

Rapidez e eficiência para operações comerciais tranquilas

As contadoras de notas alcançam a velocidade de 1.800 notas por minuto. As aclamadas tecnologias da 
Glory evitam o aumento das taxas de erro e contagem equivocada que sempre acompanha o aumento 
da velocidade, tornando possível atingir uma velocidade de contagem incomparável às contadoras 
convencionais. As GFBs da Glory podem também ser configuradas para as velocidades de contagem  
de 1.500, 1.000 e 500 notas por minuto.

Operações em lote - agrupamento de cédulas rápido e eficiente

As GFBs da Glory estão equipadas com funções automáticas de lote e teclas predefinidas que podem  
ser usadas para selecionar rapidamente os tamanhos de lote entre 10, 20, 25, 50 ou 100 cédulas.  
O teclado numérico da contadora também pode ser usado para definir manualmente a capacidade do 
lote de 1 a 999.

Funções intuitivas e velocidade de operação

• Painel fácil de usar e fácil de entender
• Operação rápida e fácil usando o teclado numérico
• Basta selecionar início automático ou início manual
• Com o início automático, as cédulas são colocadas no funil da contadora, a contagem de cédulas 

começa automaticamente e a autenticidade das cédulas é verificada simultaneamente.
• Quando contadas, as notas são removidas da empilhadora e a contadora de cédulas se redefine 

automaticamente para a operação seguinte.

SÉRIE GFS-100

Garantia de redução nas taxas de 
rejeição e contagem e contabilização 
corretas na primeira passagem.

MACH™ 3

Uma solução versátil e compacta, a 
Mach 3 simplifi ca o processamento 
de moedas em qualquer negócio.
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DE-100

Uma solução de armazenamento, 
autenticação e contagem de cédulas 
segura para processos de depósito.


