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LAUREL LAC-17
Zariadenie na balenie mincí s jednoduchou obsluhou, ktoré sa vyznačuje dlhou životnosťou a 
spoľahlivosťou.

Používateľsky príjemný dizajn

LAC-17 je zariadenie špeciálne navrhnuté na spracovanie 
veľkého množstva mincí. Zariadenie pracuje s maximál-
nou rýchlosťou 40 ruličiek za minútu.

 Vďaka svojim malým rozmerom a nízkej hlučnosti je mi-
moriadne vhodné na použitie v náročnej prevádzke. 

LAC-17 ponúka množstvo funkcií a pohodlnú obsluhu, 
ktoré zvyčajne nájdete len u najlepších systémov.

Implementácia najmodernejšej technológie umožňuje zre-
dukovať počet použitých mechanických komponentov a 
tak minimalizovať náklady na servis a údržbu.

Keďže parametre mincí môžu byť naprogramované a ulo-
žené v pamäti, môžete si naprogramovať a používať toľko 
rôznych typov mincí, koľko potrebujete a takisto kedykoľ-
vek pridať nové typy mincí. 

Klávesnica a displej

Dizajn ovládacích prvkov bol vytvorený tak, aby boli jedno-
ducho ovládateľné. Operátor môže predvoliť požadovaný 
typ nominálnej hodnoty jednoduchým stlačením tlačidla, 
pre daný typ mince.

Ako prídavok k svojej hlavnej funkcii – baleniu mincí, za-
riadenie disponuje pamäťou, počítadlom ruličiek, funkciou 
zastavenia balenia a tiež umožňuje počítať mince.

Technické parametre
Parameter Hodnota Parameter Hodnota

Výška 1 085 mm Rýchlosť balenia max.40 ruličiek/min.

Šírka 450 mm Kapacita podávacieho 
zásobníka cca 18 000 mincí

Hĺbka 630 mm Priemer mincí 15 mm ~ 38 mm

Hmotnosť 155 kg Hrúbka mincí 1 mm ~ 3,5 mm

Rýchlosť počítania max.3 000 mincí/min. Napájanie 240 V, 50 Hz
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Voliteľné vybavenie

Senzor kontroly kovu, ktorý zabezpečuje odtriedenie cu-
dzích mincí.

Zariadenie na výstupnú kontrolu ruličky.

Integrovaná počítacia jednotka

Predstavte si, že už nechcete balíčkovať mince, ale chce-
te iba prekontrolovať počet mincí. Potom môžete LAC-17 
použiť len ako počítačku mincí. Tento operačný mód vám 
umožní predvoliť akýkoľvek počet zastavení počítania 
(podľa počtu mincí vo vrecku) od 1 do 9 999.

Ochrana proti hluku a prevádzková bezpečnosť

LAC-17 spĺňa súčasné štandardy kladené na moderné 
zariadenia. Bezpečnostné spínače okamžite ukončia pre-
vádzku ak je zariadenie otvorené. Rozsiahla protihluková 
izolácia zaisťuje, že hlučnosť je na minimálnej úrovni.

Distribúcia a servis

Distribúciu a odborný záručný a pozáručný servis v SR 
zabezpečuje spoločnosť DIMANO, a. s.


