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K12

A K12 
é  a  m e n o r  
classificadora de cédulas de 12 
pockets do mundo e a única do tipo mesa. 
Equipada com um exclusivo sistema de 
reconhecimento, que permite operar em alta velocidade 
(900 céd./min.) com toda precisão, capaz de detectar cédulas falsas 
ou suspeitas, utilizando sistemas de leitura: MG, UV, IR, Imagem e Fita 
Magnética, sendo essa a primeira máquina especialmente preparada para o 
“Real” que utiliza os cinco sistemas em conjunto.  A K12 é resultado de mais 
de 60 anos de experiência no desenvolvimento de equipamentos de 
processamento de cédulas da LAUREL, empresa conhecida mundialmente 
pela excelência dos seus produtos.

Especificações

Mastercoin Comércio e Serviços LTDA.
Rua Luís Sérgio Person, 141 – Barra da Tijuca

Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22775-043
Tel.: (21) 3311-2200 – Fax: (21) 3311-2201
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Ÿ Tipo de Alimentação: Fricção

Ÿ Velocidade de Contagem: 900 céd. / min.

Ÿ Display: Cristal Líquido Colorido (Touch-Screen)

Ÿ Capacidade do Alimentador: 1000 cédulas

Ÿ Capacidade de Cada Aparador: 250 cédulas x 12

Ÿ Capacidade do Rejeito: 250 cédulas

Ÿ Modos de Operação: Contagem de Valores, 

Classificação por Denominação, Fitness, 

Faceamento, Orientação e Classificação para 

ATM.

Ÿ Método de Detecção de Cédulas Falsas: 

Sensores MG, UV, IR, Imagem e Fita Magnética

Ÿ Dimensões (mm): 730(A) x 1222(L) x 416(P)

Ÿ Alimentação: 110 / 220V – 60Hz

Ÿ Consumo Máximo: 490W

Ÿ Peso: Aproximadamente 200 Kg

Ÿ Moedas estrangeiras: Máxímo 4

Ÿ Opcionais: Interface Serial, OSD, Display 

Repetidor

Características

Devido às suas características, a K12 é uma classificadora de alto desempenho, 
confiabilidade e robustez, construída com partes e peças resistentes, destinada a 
ambientes de grande produtividade sem comprometer sua durabilidade e velocidade 
de processamento. 
A K12 é capaz de contar e classificar cédulas de várias denominações de uma só vez e 
determinar o valor total e individual por nota, separando simultaneamente as falsas, 
suspeitas ou danificadas, evitando assim freqüentes paradas durante o processo de 
contagem e, além disso, facear e encabeçar. O reconhecimento das cédulas é feito por 
qualquer das faces, contando ou separando com precisão de 100%, independente do 
lado que foi alimentado. 
Dotada de painel colorido touch-screen, a K12 é muito intuitiva e fácil de operar.
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