
Karışık Para Sayma Makinesi (TL-EURO)

HTM Super Tiger

%100 SAHTE PARA TESPİT ORANI
KARIŞIK & HATASIZ PARA SAYMA

DOKUNMATİK PANEL & İŞLEVSEL MENÜLER

RAPORLAMA VE YAZDIRMA ÖZELLİĞİ

HTM Super Tiger, katmanlı ve sıralı sahte para dedektörleri
sayesinde TL, EURO, USD, GBP gibi ülke paralarında %100 oranında
sahte para yakalamaktadır. Makine sahte veya şüpheli parayı tespit

ettiği anda sayımı durdurarak kullanıcıyı sesli ve yazılı olarak
uyarmaktadır. Kullanıcı sahte parayı sayım haznesinden almadan

Model, RGB, 3D ve Diğer dedektörleri sayesinde, kusursuz bir şekilde 
paraların değerini okumakta ve karışık halde sayabilme özelliğine 
sahiptir. TL ve EURO cinsi paraları karışık halde sayma özelliğine sahip 
model, istenildiğinde tek küpür ve sayma ve serbest sayım modlarına 
geçebilmektedir.

HTM Super Tiger, dokunmatik tuş paneli ve fonksiyonel menü 
sistemi ile tam bir kullanıcı dostudur. Sabit ve karışık desteleme 

özelliğinin yanı sıra ekleme ve desteleme gibi özelliklerede sahiptir. 
Bunun yanında "para cinsi" tuşu ile saymak istediğiniz ülke parasını 

seçebilir, "mod" tuşu ile karışık veya tek cins sayım modlarını 
seçebilirsiniz.

Para sayım sonucunu ekranın yanı sıra kağıt üzerine yazdırmak için 
opsiyonel olarak, para sayma makinaları için özel olarak üretilmiş termal 
yazıcıyı kullanılmaktadır. Ayrıca firmamızın verdiği,  güncelleme
garantisi ile, aradan uzun yıllar geçmiş olsa bile, ihtimal 
dahilinde yeni çıkacak olan ya da değiştirilecek paralar için kolayca 

 yapılabilecektir. güncelleme
 

TL (₺) ve EURO (€) paralarını karışık sayma ve %100 sahtesini yakalama.
USD ve Pound paralarını adet olarak sayma ve sahtesini yakalama.
Kolay kullanım, üstten beslemeli hazne, ergonomik boyut
Karışık paraları sayar, toplam tutarı ve detay listesini ekranda gösterir.
Yüksek yoğunlukta çalışması için tasarlanmış güçlü mekanik sistem
Kullanıcı dostu arayüz, geniş LCD ekranda, tutar ve detay gösterme.
Merkez bankası mürekkebi ve kağıdı’na göre sahte ve değer tanıma.
Image (resim) ve 3D tanıma özelliği ile küpür değeri belirleme.
Türkçe menü ve uyarı sistemleri, aynı anda sesli ikaz sistemi.
8 Kat sahte para dedektörü; UV+MG+MT+IR+MTL+3D+LASER+DD
Multi çok sıralı IR (Kızılötesi) sensör ile hatasız değer tanımlama.
Tek seferde, duraksamadan sessiz ve hatasız sayım.
Otomatik ve ya manuel olarak sayım başlama.
Esnek para sayma hızı: 1000 – 1500 – 1800 / Dakika.
Geniş, parlak mavi LCD ekran.
Dokunmatik tuş takımı.
Geniş besleme haznesi: 500 Adet
Çıkış haznesi: 250 Adet
Garanti 24 Ay

En çok satan Para Sayma Makinesi modellerinden olan, HTM Super Tiger, Otomatik para 
değeri tanıma sistemi ile %100 doğrı sayım tutarını hesaplar. Karışık para sayma ve aynı 

anda%100 sahte para yakalamaişlemini kusursuz şekilde yerine getirir. 

Yüksek Kalite, Kusursuz Sayım
Toz tutmaya karşı geliştiren para sayma yolu sayesinde temizlik gerektirmeden uzun süre 

mükemmel şekilde sayım yapar. Zamandan tasarruf sağlayan para sayma makinası modeli, 
3 farklı kademede esnek hız sistemine sahiptir. Dakikada 1000-1500-1800 devir hızları 

tercihine sahiptir.
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