
RBG-100
Reciclador de notas

Se sua necessidade é transformar suas agências ou simplesmente melhorar a 
eficiência para maior rentabilidade, o RBG-100 apoiará sua estratégia. Permite 
configurações em espaços abertos, agiliza os processos de abertura/fechamento do 
dia, transações de caixa mais rápidas, redistribuição da equipe e maior satisfação do 
cliente: o RBG-100 vale a pena.



Soluções relacionadas...

Dimensões (L × P × A) 420 mm × 1012 mm × 852 mm (907 mm incl. monitor opcional)
RBG-100G1: Cofre 24 horas do UL-291
RBG-100G1L: Não certificado

Peso RBG-100G1: 360 kg máximo 
RBG-100G1L: 260 kg máximo

Capacidade Depósito
 Dispensa 
 3 Cassettes
 1 Cassete seletivo   

 1 Cassete de coleta
 Total

 Tesouraria (opcional)

300 cédulas
150 cédulas
2,400 cédulas (recicláveis)* 
1.000 cédulas (recicláveis)* 
700 cédulas (recicláveis)*
2.400 cédulas (somente depósitos)*
11.300 cédulas*
300 cédulas
*com nova espessura de cédula de 0,11 mm

Aceitação simultânea de cédulas Reciclagem: 5 denominações
Somente depósitos: 128 denominações

Velocidade Depósito: 10 cédulas por segundo
Saque: 10 cédulas por segundo

Fonte de alimentação Voltagem: CA100 – 240V, 50/60Hz
Consumo de energia: operação 700VA, standby 200VA

* O monitor mostrado nessa ficha de informações é opcional. 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.

O RBG-100 oferece um design único e flexível, e pode ser configurado para atender às suas necessidades  
de processamento de numerário. Dois módulos de armazenamento adicionais oferecem ainda mais capacidade  
e flexibilidade.

Para vencer os desafios e ter uma vantagem competitiva no ambiente comercial atual, as 
instituições financeiras bem-sucedidas precisam de soluções de reciclagem eficientes. 
Isso significa escolher um parceiro que forneça as inovações tecnológicas mais recentes, 
experiente na indústria e atendimento de primeiro nível ao cliente.

O novo reciclador de cédulas da Glory, RBG-100, é a solução que oferece gerenciamento de numerário 
de alto desempenho criado para processar transações de clientes, reabastecimento de caixa eletrônico, 
grandes depósitos e compras e vendas no cofre do caixa de atendimento.

Grande capacidade para cédulas

O RBG-100 tem capacidade para 11.300 cédulas que inclui aproximadamente 8.900 recicláveis e um 
cassete de coleta protegida para até 2.400 cédulas. O modo de contagem de cédulas também pode ser 
usado para contar moedas de diferentes denominações.

Processamento contínuo com um alimentador de alta capacidade

Um alimentador de distribuição de 300 cédulas processa grandes depósitos de cédulas rapidamente sem 
interrupções, aumentando as oportunidades de envolvimento com o cliente.

Cassete à prova de adulteração

Os cassetes à prova de adulteração são seguros e podem ser facilmente configurados por denominação. 
O cassete de coleta armazena cédulas não recicláveis para uma operação mais eficiente.

Segurança aprimorada

O cofre 24 horas do UL-291 permite o armazenamento do inventário de cédulas à noite. Não é 
necessário remover numerário para um cofre externo no final do horário de expediente.

Esta marca indica que o produto
cumpre com os requisitos
ambientais da Glory.
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CASHINSIGHT™ ASSURE

O CashInsight Assure facilita o 
funcionamento dos dispositivos de manuseio 
de numerário, proporcionando ganhos de 
produtividadde imediatos ao caixa.

RCW-100

Solução compacta para 
reciclagem de moedas, que 
permite o manuseio automatizado 
de numerário nos caixas.

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Análises de transação, conectividade, 
serviços consultivos, treinamento do 
usuário para gerenciamento completo 
de projetos.


