
Mach™ 3
Classificadora/contadora de moedas

O Mach 3 reduz significativamente o tempo necessário para contar e separar 
moedas. Contando e separando até 1.500 moedas por minuto, o Mach 3 acelera 
o processamento de moedas e aumenta a precisão e a eficiência. Com tamanho 
compacto, pode ser facilmente transportado ou guardado. 



Máximo em versatilidade

Os recipientes de seleção da Mach 3 podem ser configurados para criar uma solução realmente 
customizada para cada aplicação. Processando poucas moedas de apenas uma denominação? 
Use um recipiente padrão para a captura das moedas. Processando grandes quantidades de outras 
denominações? Use o dispositivo de malote para limitar a quantidade de vezes que um usuário precisa 
interromper o processo de contagem. Gavetas de moedas (dois tamanhos), malotes de moedas ou kits 
de empacotamento podem ser utilizados em qualquer combinação para otimizar o rendimento. 

Tamanho compacto

A Mach 3 se acomoda facilmente tanto em uma mesa de uma pequena agência bancária ou em um 
back-office de um supermercado, ou, utilizando sua alça de transporte, transportada de um ponto para 
outro, a fim de processar moedas de uma vending machine ou conteúdo de máquina de tickets. Espaço 
na mesa é uma necessidade? A Mach 3 pode ser facilmente guardada debaixo de uma mesa até que 
seja necessária.

Facilidade de uso

A seleção dos tipos de parada de contagem, a quantidade e o valor total contado, podem ser acessados 
via teclado de acesso direto. Um visor LCD de duas linhas alfanuméricas mostram claramente as 
mensagens operacionais. Com poucas partes móveis e acesso total ao transporte das moedas,  
a Mach 3 é fácil de utilizar e manter.

Flexibilidade

Cada Mach 3 inclui: uma bandeja de inspeção grande reduzindo a quantidade de derramamento de 
moedas necessárias para o processamento de lotes, portas de interface RS232 e USB que suporta a 
impressora, visor remoto, ou interface do PC e parada exata garantindo que o número preciso de moedas 
selecionado pelo operador irá para o recipiente ou malote. Recursos opcionais incluem impressora de 
auditoria, visor remoto, bolsa de transporte e kit magnético para remoção de objetos estranhos.

Soluções relacionadas...

O processamento automático libera os funcionários para atividades de venda e atendimento ao cliente,  
reduzindo erros e aumentando sua satisfação no emprego.

Velocidade de procesamento 1500 moedas por minuto
Variação de tamanho  
da moeda

Diâmetro: 15.0 a 32.4mm
Espessura: 1.0 a 3.0mm
Diferencial: mínimo 0.5mm

Capacidade da bandeja  
de inspeção

1500 moedas

Capacidade do alimentador 600 moedas
Capacidade de seleção 6 diferentes denominações
Parada exata de malote Três paradas de contagem de moedas selecionáveis por denominação
Visor LCD, duas linhas, alfanumérico
Conectividade RS232 e USB-B como padrão
Alimentação 90 – 264V AC, 50/60 Hz
Consumo 264W
Dimensão (A × L × P) 279 × 229 × 390 mm
Peso 8.5 kg
Padrões industriais  
e regulamentações

ISO9001, CE, UL

Dispositivo de segurança Backup por bateria em caso de falha de energia

* 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.
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QC™

Uma solução self-service para depósito de moedas 
totalmente automatizada, permitindo que os clientes 
depositem moedas de forma fácil e rápida.

GFB-800

Sistema preciso, confi ável e de 
qualidade elevada para auxiliar 
o caixa acontar as cédulas.

CI-10

Solução compacta para reciclagem de numerário, 
que permite o manuseio automatizado de notas e 
moedas nos pontos de venda.


