
WR-500/90
Empacotador de moedas

A alta velocidade do WR-500 permite empacotar grandes volumes de moedas,  
e a velocidade padrão do WR-90 é adequada para operações de qualquer porte. 
Robustos e confiáveis, os empacotador de moedas WR-500/90 são estáveis 
e confiáveis mesmo após longas jornadas de funcionamento, aumentando a 
eficiência e precisão para acelerar o empacotamento e minimizar erros.



O WR-500 e o WR-90 permitem o empacotamento de moedas de forma rápida e precisa

Os empacotadores de moedas tornaram-se equipamentos essenciais para empresas de transporte de 
valores/carros blindados, casas da moeda e outros setores que têm necessidade de empacotar grandes 
volumes de moedas. A Série Glory WR atende a essa necessidade, com velocidade e desempenho 
superiores. O WR-500 e o WR-90 empacotam moedas de forma mais estável e eficiente do que os 
embaladores convencionais.

Operação contínua  

Com unidades recém-projetadas de transporte e empilhamento de moedas, o WR-500 e o WR-90 
proporcionam um desempenho estável, com uma melhoria acentuada da operação contínua.

Melhor operabilidade

Utilizando um painel de controle de LCD incorporado, a visibilidade e operabilidade da tela melhoraram 
acentuadamente. O modo de processamento e o conteúdo dos dados podem ser verificados de forma 
rápida e fácil. Além do mais, um guia de operação ilustrado de fácil compreensão proporciona suporte 
preciso e aplicável ao usuário.

Visor com vários idiomas

Diferentes idiomas podem ser selecionados no painel de LCD, como inglês, alemão, francês e espanhol 
(o padrão é inglês).

Capacidade avançada de detecção de moedas falsificadas e materiais estranhos* 

A detecção de moedas falsificadas e materiais estranhos melhorou. Uma denominação não designada de 
moedas de material estranho é automaticamente rejeitada em uma caixa específica. Isso possibilita que o 
WR mantenha uma operação de embalagem rápida e exata.
* WR-90 disponível com detector opcional de autenticidade. Os modelos WR-500 Euro e China incluem a detecção de 
autenticidade como padrão, opcional para todos os outros países.

Soluções relacionadas...

O WR-500/90 foi projetado para suportar os rigores de operações de alto volume e uso contínuo sem perda de 
velocidade, precisão ou eficiência.

WR-500 WR-90
Velocidade de contagem 3.000 moedas/min (máx.) 2.000 moedas/min (máx.)
Velocidade de embalagem 40 rolos/min (máx.) 25 rolos/min (máx.)
Capacidade do alimentador Até 18.000 moedas (€ 0,01) Até 9.000 moedas (€ 0,01)
Moedas aceitas
* Entre em contato conosco para 
discutir a viabilidade das moedas

Máx. de 32 denominações
Diâmetro: 0,6" – 1,3" 
(15 mm – 33 mm)
Espessura: 0,04" – 0,14" 
(1,00 mm – 3,5 mm)

Máx. de 32 denominações
Diâmetro: 0,6" – 1,3" 
(15 mm – 33 mm)
Espessura: 0,04" – 0,14"  
(1.00 mm – 3.5 mm)

Nº. de moedas embaladas 
em um rolo

Predefinido para cada 
denominação

Predefinido para cada 
denominação

Fonte de alimentação 100 – 120 Vca, 220 – 240 V 
±10%, 50/60 Hz CA

100 – 120 Vca, 220 – 240 V 
±10%, 50/60 Hz CA

Dimensões (L × P × A*)
* Exceto o visor, suporte do papel  
e calha

450 mm × 633 mm × 1.100 mm 
(17,7" × 24,9" × 43,3")

450 mm × 633 mm × 1.035 mm 
(17,7" × 24,9" × 40,7")

Peso 150 kg (330,7 lb) 150 kg (330,7 lb)
Consumo de energia Menos de 400 W Menos de 400 W

* 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.

CLASSIFICADORAS DE CÉDULAS 
DA SÉRIE UW

Classifi cadoras de cédulas de 
desempenho avançado, para um 
processamento de notas mais efi ciente.

CLASSIFICADORAS DE CÉDULAS
DA SÉRIE USF

Dispositivos de processamento de cédulas com 
funcionalidade avançada, que cumpre qualquer 
requisito operacional para o manuseio de numerário. 

MACH™ 6

A Mach 6 é uma classifi cadora de 
moedas rápida, precisa e versátil, 
para balcão ou atividades de maior 
volume com empacotamento.  
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