
MÁQUINA DE 
CONTAR E SEPARAR MOEDAS 

Velocidade de Contagem
Velocidade de 600 moedas por minuto.

Capacidade do Alimentador: 1000 moedas.
Capacidade do tabuleiro: 3000 moedas.

Capacidade dos Recipientes
Capacidade máxima de 500 moedas.

Visor
Visor com tecnologia LCD.

Valorização | Identifica o valor das moedas durante a 
contagem e faz a adição apresentando o valor total contado.

Separação | Separa as moedas por valor e coloca-as em 
diferentes recipientes.

Inquérito | Após contagem, permite saber quantas moedas 
existem de cada denominação.

Grupo | A contagem é interrompida, assim que atingir a 
quantidade seleccionada pelo utilizador (ideal para formar 
vários grupos do mesmo valor).

CARACTERÍSTICAS

Funções

1

Alimentação
Consumo

Dimensões

Peso
Certificados
Garantia de satisfação
Período de garantia
Opções 

Atualização de Software

AC 220V, 50Hz
30W
346mm (A) x 510mm (C) x 280mm (P) 
Com tabuleiro: 400mm (A)

15,18 Kg
CE e ROHS
14 Dias
2 Anos
Impressora exterior, 
Acessório para tubos e Acessório para Sacos 
Atualizável via PC

ESPECIFICAÇÕES
3

Permite definir um código de operador, número de conta, data, hora, etc.

Sistema de carril com correia transportadora e função de paragem 
automática.

Conta e separa moedas em 8 recipientes distintos, sendo possível 
imprimir um relatório detalhado das contagens (opcional).

Este modelo possui um alimentador com capacidade para mais de 3000 
moedas e atinge uma velocidade de contagem de 600 moedas por minuto.

Fabricado a pensar nas empresas com um volume considerável de 
moedas, este modelo é habitualmente requisitado pelas empresas que 
procuram um modelo profissional e económico.
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SD-530

4000

600 pcs/min

LCD

Value

Sort

Report

Batch

200.500

1
CARACTERÍSTICAS

Velocidade de Contagem
Velocidade máxima de 850 moedas por minuto.

Capacidade do Alimentador: 1000 moedas.
Capacidade do tabuleiro: 5500 moedas.

Visor
Visor de grandes dimensões com tecnologia LCD.

Inquérito| Após contagem, permite saber quantas moedas
existem de cada denominação.

Separação | Separa as moedas por valor e coloca-as em 
diferentes recipientes

Valorização | Identifica o valor das moedas durante a
contagem e faz a adição apresentando o valor total contado. 

Memória Inteligente | Capacidade em memorizar 
resultados.

Saída Especial (Opcional) 
Duas Saídas para bolsas.

Verificação Automática das moedas | Sensor especial 
para identificação de moedas estrangeiras e/ou contrafeitas.

Grupo | A contagem é interrompida, assim que atingir a 
quantidade seleccionada pelo utilizador (ideal para formar 
vários grupos do mesmo valor.

Alimentação
Consumo
Dimensões
Peso
Certificados
Garantia de satisfação
Período de garantia
Opções 

Atualização de Software

AC 220V, 50 Hz
<= 60 W
506mm (A) x 672mm (C) x 312mm (C)
31,21 Kg
CE e ROHS
14 Dias
2 Anos
Impressora exterior, 
Acessório para sacos e acessório para tubos
N.A.

ESPECIFICAÇÕES
3

Com avisador de recipientes cheios.

Conta e separa moedas em 9 recipientes distintos, permitindo a 
impressão do relatório no final da contagem.

Junto com o tabuleiro, este alimentador tem uma capacidade superior 
a 6500 moedas.

Características únicas que permitem aumentar a longevidade dos 
seus componentes e garantir uma excelente performance. 

Fabricado a pensar nas empresas com um volume elevado de moedas, 
este modelo é habitualmente requisitado pelos clientes mais 
exigentes.     
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Funções

SOLID | CONTADORES DE MOEDAS

Total: 6500
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SD-540
6500

850 pcs/min

LCD
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