
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 عرض سعر  

 الســـــــادة: 

 NC-6100ماكينة موديل اسم الصنف :

 كوراي  بلد املنشأ :
 

 

 اٌعــشع اٌفٕي ٌآلٌــخ

اٌّطٍٛة عذٖ أٚ اٌفئخ  رجيٓ اٌشلـُ سلّيخ عٍٙخ اٌمشاءح ثٛطخ LCD –3.5 اآلٌخ ثٙب شبشخ ٍِٛٔخ وجيـشح •

اٌّطٍٛة فظٍٙب ٚٔٛع اٌعٍّخ ٚعذد األٚساق اٌزي رُ عذ٘ـب ٚليّخ ِبرُ عذٖ ٚعذد األٚساق ِٓ وً فئخ ٚثيبْ 

 .األخطبء ٚعذد األٚساق اٌّضٚسح أٚ اٌّشفٛػخ ٚعجت اٌشفغ

ٌيٛسٚ رمَٛ اآلٌـخ ثعذ ٚفشصاٌغٕيٗ اٌّظشٜ ٚاٌشيبي اٌغعٛدٜ ثبالػبفٗ اٌٝ اٌذٚالس األِشيىٝ ٚا •

  .األٚسٚثٝ ثذلخ ٚوفبءح عبٌيخ

دسط اؽذاّ٘ب ٌٍعّالد اٌزٝ رُ عذ٘ب ٚفشص٘ب ٚاالخش ٌٍعّالد اٌّشفٛػخ 2االٌٗ ِضٚدٖ ثعذد  •  .          

•  

 -: ؽشق اٌعذ ٚاٌفشص ثبآلٌخ

ٚسفغ األٚساق اٌّعيجخ فٝ   ٌٕفظ اٌعٍّخ ٚاٌفئخ ٚاعطبء عذد٘ب ٚليّزٙب  Count عـذ ؽش ثذْٚ ليٛد -1

خبص ٚؽظش عذد٘ب أصٕبء عٍّيٗ اٌعذ ٚثذْٚ رٛلفدسط  . 

ٚؽغبة عذد األٚساق اٌزٝ رُ عذ٘ب ٚليّزٙب ٚعذد األٚساق ِٓ  Mixed عذ فئبد ِخزٍفخ ٌٕفظ اٌعٍّخ -2

وً فئخ ٚسفغ األٚساق اٌّضٚسح فٝ دسط خبص ٚثيبْ عجت اٌشفغ ٚؽظش عذد٘ب أصٕبء عٍّيخ اٌعذ 

 .ٚثذْٚ رٛلف

ٚثبٌفئبد اٌّخزٍفخ ِعب ٚاخزيبس فئخ ِعيٕخ ؽغت اٌٛسلخ األٌٚٝ ٚؽغبة عذد Sort  عذ ٚفشص ٌعٍّخ ٚاؽذح -3

 .األٚساق ِٓ ٔفظ اٌفئخ ٚليّزٙب ٚسفغ ثميخ األٚساق اٌّخبٌفخ ٚؽظش عذد٘ب أصٕبء عٍّيخ اٌعذ ٚثذْٚ رٛلف

اآلخش( ٚ)ظٙش / االرغبٖ   Stacker عذ ٚفشص اٌعٍّخ ٚفظً األٚساق ِٓ )اٌٛعٗ / االرغبٖ( فٝ خبٔخ -4

 . Reject األٚساق األخشٜ فٝ خبٔخ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؽغت اٌفئخ اٌّطٍٛثخ ٚاٌجبلٝ ثخبٔخ اٌعٍّخ  Stacker رمَٛ اآلٌخ ثفشص اٌعّالد في ِىبْ االعزمجبي -5

اٌزٜ يؾزٜٛ عٍٝ األٚساق اٌّضٚسح فٝ ؽبٌٗ اٌعذ ٚاٌىشف، أٚيؾزٜٛ عٍٝ اٌعّالد )Reject اٌّشفٛػخ

ٌخ اٌعذ ٚاٌفشصاٌّخبٌفخ ٌٍفئخ اٌّطٍٛثخ فٝ ؽب  

 

عذ سصَ ثفئبد ِزغبٚيخ فٝ خبٔخ ٚاألٚساق اٌّخبٌفخ فٝ خبٔخ أخشٜ ٚيّىٕٙب اٌؾظٛي عٍٝ عذد  -6

 . Auto  األٚساق اٌزٝ رُ عذ٘ب ٚليّزٙب وّب رجـذأ اٌعذ ارِٛبريىيـب

األسوبْ رُ رظّيُ اآلٌخ ثؾيش رعًّ ِع وبفخ ؽبالد اٌعٍّخ إٌمذيخ ) ربٌفخ أٚ ِٙزشئخ أٚ ثٙب صٕيبد فٝ -7 ). 

ؽيش ِٓ اٌّّىٓ أْ يغزخذِٙب اصٕيٓ ِٓ  Dual Operation يٛعذ ثبآلٌخ خبطيخ اٌعًّ اٌّضدٚط -8

 .اٌظشافيٓ ٚ رؾزفع ثؾغبة ِٕفظً ٌّب رُ عذٖ وً عٍٝ ؽذح

 .عٌٙٛخ فزؼ اآلٌخ ٌٍٛطٛي إٌٝ األٚساق إرا ؽششد ثذاخٍٙب ِٓ األِبَ ٚ ثخطٛح ٚاؽذح -9

  عّالد ثذلخ ِزٕب٘يخ ِع إِىبٔيخ اعزجذاي 5ذيذ ِٓ اٌعّالد االعٕجيخ ٚؽزٝ اِىبٔيٗ اٌىشف عٓ رضٚيش اٌع •

أٜ عّالد ثأخشٜ ِغزمجال                                                . 

 

  -: ٚعبئً اٌىشف عٓ اٌزضٚيش ثبآلٌخ

 .   UVاٌىشف عٓ ؽشيك األشعٗ فٛق اٌجٕفغغيخ - 

 . ٌغّيع اٌخطٛؽ اٌّؾذدح ثبٌٛسلخ IR اٌىشف عٓ ؽشيك األشعٗ رؾذ اٌؾّشاء - 

 . Magnetic Detectionاٌىشف عٓ ؽشيك اٌؾجش اٌّغٕـبؽيغٝ ثبٌٛسلٗ - 

 .FL اٌىشف عٓ ؽشيك األشعخ إٌّعىغخ فٍٛسعٕذ - 

 .MT اٌىشف عٍٝ اٌششائؾ اٌّغٕبؽيغيخ ثبٌٛسلخ - 

اٌٛسلخ ٚظٙش٘ب ( ثٛاعطخ وشف عٓ ؽشيك ِطبثمخ اٌٍْٛ ٚ اٌشىً فٝ عبٔجٝ اٌٛسلخ إٌمذيخ ) ٚعٗ  - 

 .CIS ؽغبط

ثٙب صالس أعضاء ٌىً عـضء ثٛسدح رشغيـً خبطخ ثبإلػبفـخ ٌٛعٛد اٌجٛسداد عٍٝ عبٔجٝ اآلٌخ ٌؾّبيزٙب  •

ِشاٚػ رعًّ عٍٝ ؽشد  3ِٓ األرشثـخ ٚٔبرـظ اٌعـذ ثبإلػبفٗ إٌٝ أْ اآلٌخ رعزجش اٌٛؽيذح اٌّزّيضح ثٛعٛد 

بسط اآلٌخ ٚثعيذا عٓ األعضاء اٌؾغبعخ ثٙباألرشثخ اٌّزخٍفخ عٓ عٍّيٗ اٌعذ خ  . 



 

 

ٚسلخ ٔمذ عذيذح ٌٍزغزيخ 555  ثٙب ِىبْ يغع ؽزٝ • Hopper ٚسلخ اعزمجبي 255  يغع ؽزٝ  ِٚىبْ آخش   

Stacker ِٚىبْ ٌٍعّالد اٌّضٚسحأٚ اٌّشفٛػخReject  ٝٚسلخ 55يغع ؽز . 

 

 

 

 

 

 

ٚسلخ/ دليمخ0555،0255،0555عشعبد ) 3رزٛافش  • )  

رعذيً اآلٌخ ٌززٛائُ ِع اطذاساد اٌعٍّخ اٌغذيذحثّٛلع اٌزشغيً ، دْٚ اٌؾبعٗ إٌٝ رغييش ثعغ يّىٓ  •

 .األعضاء

 .اآلٌٗ ِضٚدح ثّضجذ داخٍٝ ٌٍزيـبس ٌؾّبيـخ اآلٌخ ِٓ أخفبع أٚ اسرفبع اٌزيـبس اٌّفبعٝء •

وّب رمَٛ ثزشخيض   Initializing رمَٛ اآلٌخعٕذ ثذايخ اٌزشغيً ثعًّ اخزجبس أرِٛبريىي ٌغّيع أعضائٙب •

ٚرعطٝ رٕجيـٗ عٍٝ اٌخطأ ؽزٝ يّىٓ إعـبدٖ اآلٌخ  [Self Diagnostics] ِبيؾذس ثٙب ِٓ أخطبء أرِٛبريىيب

  .ٌٛػعٙب اٌطجيعٝ

 8,2ُِ )عّك( أِب ٚصْ اآلٌخفيجٍغ ؽٛاٌٝ  272ُِ )اسرفبع(،  282ُِ )عشع(،  285ِمبعبد اآلٌخ  •

 . وغُ

ُِ إٌٝ  85"عشع اٌٛسلخ "،   ُِ 055ُِ إٌٝ  65ىٓ عذ٘ب ثبآلٌخ ) ِمبط أٚساق اٌجٕىٕٛد اٌزٝ يّ •

ُِ 5.02  ُِ إٌٝ 5.58ُِ "ؽٛي اٌٛسلخ" ( ٚعّه األٚساق يزشاٚػ ثيٓ  095 . 

ِيغب٘يشرض( وّب  65/ 55-فٌٛذ 245 -  055اآلٌخ رعًّ عٍٝ اٌزيـبس اٌىٙشثبئٝ دْٚ اٌؾبعٗ ٌٍؼجؾ ) •

ٚاد اصٕبء اٌزشغيً  55أٔٙـب الزظبديـخ فٝ اعزٙالن اٌطبلـخ   

 -: " Option " اٌٍّؾمبد االخزيبسيخ

 . إِىبٔيخ رعذيً اآلٌخ ٌزمَٛ ثبٌفظً ثيٓ اإلطذاساد اٌمذيّخ ٚاإلطذاساد اٌؾذيضخ ٌٍعّالد -

أٚثطبثعخ ٌطجبعخ األسلبَ اٌّغٍغٍخ ٌٍعٍّخ أصٕبء  RS232 يّىٓ رٛطيٍٙب ثبٌؾبعت اآلٌٝ ثٛاعطخ وبثً -

بالد ٌٍعّالء ٚوزٌه يّىٓ رٛطيٍٙب ثشبشخ إػبفيخ ٌٍعّيً ٚ ثٙب ِخشطعٍّيخ اٌعذ أٚ ؽجبعخ ايظ  USB  ٚ

 .فٝ ؽبٌخ اٌشغجخ فٝ رٛطيٍٙب عٍٝ شجىخ اٌجٕه LAN ِخشط

 . اِىبٔيخ اػبفخ شبشخ اػبفيخ ٚفمب ٌشغجخ اٌعّيً + ثبالػبفخ اٌٝ اِىبٔيخ اػبفخ ؽبثعخ ؽشاسيخ -
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