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Improved functions:

• Improved 4th generation coin sensor technology

• Coin sensor with tilt for easy cleaning of the machine’s coin rail

• Large four-line easy-to-read display

• Coin hopper and mechanism are placed on an extension shelf for easy service access

• Coin divider in noise-reduced material

• Coin hopper and coin wheel in noise-reduced material

• Printer housing for safe printout

• Noise reducing materials

• Pioneering design for modern bank and office decors

The Penguin 726 S contains all the well-known CTcoin advantages:

• Rejection of false coins, foreign coins, tokens etc.

• Counts up to 20 different coin denominations

• Automatic coin feeding (conveyor belt)

• CTcoin’s patented hopper cleaning system that removes all debris after each counting

• Integrated thermal printer with cutter

• Extra strong lock system

• Programmable batch counting

• Programmable fee system

Options:

PC connection, host communication, external display, coin trolley, 

coin cartridge, optional colour.

CTcoin Penguin 726 S
A new designed CDS machine from CTcoin

The Penguin - a unique line of self-service machines
The Penguin 726 S is an easy-to-use self-service counting and sorting machine that counts up to 

20 different coin denominations and fills mixed coins into 6 coin bags or drawers. The machine 

has automatic bag shift to prevent overfilling of the bags.

A Reliable Cash Deposit Machine
CTcoin’s 4th generation alloy sensor technology assures 100 per cent exact counting accuracy and 

rejects foreign coins, false coins and tokens.

Penguin 726 S open with cartridge for coin bags.

Here shown with info-top.

CTcoin’s 4th generation alloy sensor technology.

Tilt coin sensor for easy cleaning of the coin rail.

Dimensions:

Length: 910 mm

Depth: 560 mm

Height: 1190 mm

Weight: 138 kg

Nový vzhled CDS stroj  od CTCoin

Penguin - unikátní stroj pro p ímou obsluhu zákazníkem

CTCoin Penguin 726 S je jednoduše uživatelsky obsluhovatelný t ídící depositní

stroj, po ítající až 6 rozdílných mincí sou asn . Rozpoznává až 20 mincí.

Spolehlivý automatický depositní systém

CTCoin 4.té generace používá senzor, který zaru uje 100% rozd lení po ítaných mincí

mincí mezi pravé, falešné a ostatní

Vylepšené funkce

vylepšený sensor 4.té generace

vykláp cí sensor umož uje snadné išt ní

vkládací ást a mechanismus umož ují snadný servis

použitý materiál snižuje hlu nost za ízení

umíst ní tiskárny zaru uje bezpe ný tisk

RS 232 Interface

Sou asné zobrazení více mincí

použité nové materiály

možnost vypnutí zep edu i zezadu

Výhody za ízení Penguin 726 S

vy azování falešných, vadných a jiných mincí

po ítání až 20-ti mincí sou asn

automatické podávání mincí

CTCoin patent na automatické išt ní podávací ásti za ízení

integrovaná termo tiskárna

možnost naprogramování poplatk  za zpracování mincí

jeden velký ocelový odkládací trezor

možnost po ítání s dávkou

Možnosti

záhlaví a zápatí na výpisu tiskárny, možnost p ipojení PC

zásobníky mincí, barevné provedení

idlo CTCoin 4.té generace

Snadné išt ní dráhy mincí

Penguin 726 S otev ený. Pohled do

otev ené p ední ásti

Rozm ry:

Délka: 910 mm

Hloubka: 560 mm

Ší ka: 1190mm

Váha: 138 kg


