
POČÍTAČKY BANKOVEK

Počítačka bankovek AVELI BASIC 30
Katalogové číslo: XRT-00229

Počítačka bankovek AVELI BASIC 30, 
která počítá rychlostí 500 kusů za minutu  
a zároveň provádí UV i MG kontrolu padělků.

Technické parametry
Detekce  UV, MG
Peněžní měny  CZK
Počítání bankovek  Ano
Počítání mincí  Ne
Rychlost počítání  500 ks/min
Automatické podávání  Ano
Kapacita zásobníku 
pro automatické podávání bankovek [ks bankovek]  500
Kontrola UV prvků  Ano
Kontrola magnetického inkoustu  Ano
Kontrola rozměrů bankovek  Ano
Rychlost počítání [ks/min]  500
Celkové počitadlo [ks]  Ano
Celkové počitadlo hodnoty [CZK]  Ano
Počítání bankovek do svazku [ks] = batch mode  Ano
Počítání s detekcí padělaných bankovek  Ano
Počítání tříděné měny  CZK
Displej  3,5“ segmentový LCD
Rozměry [dxšxv/mm]  300 x 247 x 287
Váha [kg]  7

Popis produktu
• rychlost počítání 500 kusů za minutu
• možnost nastavení funkce automatického počítání
• počítá pouze vytříděné bankovky
• vhodná pro počítání stravenek
• funkce dávkování bankovek do výše 200 ks
• 3,5“ segmentový LCD displej
• kapacita zásobníku 500 ks
• kapacita zakladače 200 ks
• detekce bankovek dle UV a MG, doplněná o detekci šířky, 

dvojité bankovky a poloviční bankovky
• rozměr 300 x 247 x 287 mm

Počítačka bankovek AVELI PROFI 60
Katalogové číslo: XRT-00230

Počítačka bankovek AVELI PROFI 60,  
která počítá rychlostí až 1 200 kusů za minutu  
a zároveň provádí UV, MG, MT  
a IR kontrolu padělků.

Popis produktu
• rychlost počítání 800/1000/1200 kusů za minutu
• možnost nastavení funkce automatického počítání
• zvládá počítání smíšených bankovek
• vhodná pro počítání stravenek
• funkce dávkování bankovek do výše 200 ks
• 3,5“ TFT obrazovka
• kapacita zásobníku 600 ks
• kapacita zakladače 200 ks a 100 ks na odmítnuté 

bankovky
• detekce bankovek dle UV/MG/MT a IR
• možnost třídění bankovek podle rubové/lícové strany,  

dle nominálních hodnot a také dle orientace
• počítá nesetříděné ceniny v měně CZK
• počítá setříděné ceniny v měnách CZK, EUR, USD, GBP 

a CHF
• rozměr 340 x 340 x 380 mm

Technické parametry
Detekce  UV, MG, MT, IR
Peněžní měny  CZK, EUR, USD, GBP, CHF
Počítání bankovek  Ano
Počítání mincí  Ne
Rychlost počítání  800/1000/1200 ks/min
Automatické podávání  Ano
Kapacita zásobníku  
pro automatické podávání bankovek [ks bankovek]  600
Kontrola UV prvků  Ano
Kontrola infračervených prvků  Ano
Kontrola magnetického inkoustu  Ano
Kontrola rozměrů bankovek  Ano
Nastavitelná rychlost počítání [ks/min]  800/1000/1200
Rychlost počítání [ks/min]  600
Celkové počitadlo [ks]  Ano
Celkové počitadlo hodnoty [CZK]  Ano
Počítání bankovek do svazku [ks] = batch mode  Ano
Počítání s detekcí padělaných bankovek  Ano
Displej  3,5“ TFT obrazovka
Rozměry [dxšxv/mm]  340 x 340 x 380 mm
Váha [kg]  13
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