
Madeni Para Sayma Makinesi

HTM ALFA

KARIŞIK BOZUK PARA SAYMA & AYRIŞTIRMA
GENİŞ BESLEME VE SAYIM HAZNELERİ

%100 DOĞRU SAYIM, UZUN ÖMÜR

TOPLAM TUTAR VE DETAY GÖSTERME

Türkiyede en çok satan HTM Alfa modeli, madeni paraları sayar,
birbirinden ayrıştırır, toplam değer tutarını ve her bir değerin ayrı

ayrı adet toplam miktarlarını gösterir. 1500~2000 adet bozuk para haznesine sahip model, karışık halde 
saydığı paraları ayrıştırarak her birini kendi kutusuna bırakır. Bunun yanı 
sıra geniş sayım kutusu haznelerine sahiptir. Her bir değer 300~500 
adet arasında bozuk para almaktadır.

Piyasadaki en sağlam ve en uzun ömürlü bozuk para sayma 
makinesi olan HTM Alfa modeli, çift tepsi sistemi sayesinde %100 

oranında doğru sayım sonucu vermektedir. Çift motor ile çalışan 
model, lazer sayım sensörlerine sahiptir. HTM Alfa, sayılan paranın toplam tutarını ekranda gösterir. Bunun 

yanı sıra her bir paranın sayılan adet miktarını raporlama bölümünden 
ekranda göstermektedir. Model Aynı zamanda 0~999 arasında 
desteleme yapma özelliğine sahiptir.

Madeni paraları sayma, birbirinden ayrıştırma ve raporlama.
Desteleme ve ayrıştırma işlemi ve ayrı kutulara istifleme.
Kolay kullanım ve tek tuşla sayım gerçekleştirme.
Her birim değer için ayrı desteleme ayarı.
Raporlama özelliği ile sayım sonucunu ekranda listeleme.
Sınıfında dünyanın en sağlam modeli.
Sayım adedini ve tutarını tek tuş ile raporlama.
Toz filtresi sayesinde,  bakım gerektirmez.
Sessiz ve hatasız madeni para sayma.
Desteleme ve deste hafıza sistemi.
Geniş kutu hazneleri: 250-500 para adetlik.
Besleme yığını Kapasitesi: 1000-1500 Adet.
Para sayma hızı: 450 Adet / Dakika.
24 Ay Garanti.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Alfa modelinin modelinin özelliklerinden kısaca bahsetmek gerekirse, Karışık haldeki bozuk 
paraları hem adet hemde tutar olarak sayma ve birbirinden ayrıştırma özelliğine sahiptir. 
Ayrıca raporlama özelliği sayesinde her birimden kaç adet ve kaç lira olduğunu listeleme 

sistemine sahiptir. Yüksek hızda sayım yapabilen ve %100 doğru sayım sonucu veren 
model, şirketimiz tarafından yerinde satış ve servis hizmetine sahiptir.

HTM Alfa, eskisinden daha hızlı para sayma ve tozlanmaya karşı geliştirilen sistemleri 
sayesinde artık çok daha uzun süre temizlik gerektirmeden kusursuz bir şekilde sayım 

işlemini gerçekleştirmektedir.


