
Specyfikacja techniczna maszyny do liczenia banderol akcyzowych 

Maszyna i program do sczytywania numeracji i liczenia banderol akcyzowych 

Parametry banderol do liczenia: 

1. Kontrola rozmiaru banderol – taka funkcja maszyny powinna wykrywać pośród przeliczanych 

banderol te o mniejszym lub większym rozmiarze. Taka właściwość maszyny sprawi, że np.: 

podczas liczenia banderol o większym rozmiarze wykryje banderolę mniejszą, która została 

omyłkowo włożona pomiędzy banderole większe. 

2. Współpraca z komputerem - wbudowany interfejs pozwoli na podłączenie maszyny do 

komputera, a odpowiedni program pozwoli odczytać, modyfikować i zapisać uzyskane dane, 

takie jak: symbol banderoli, data wytworzenia, numeracja. To podstawowe parametry, 

według których powinno odbywać się wykazywanie i sortowanie banderol, powinna być 

możliwość eksportu danych np. do Excela lub innego uzgodnionego programu.  

3. Funkcja liczenia - maszyna powinna przeliczyć banderole położone w podajniku. 

4. Funkcja odliczania - maszyna powinna odliczyć i oddzielić wybraną ilość banderol z większego 

pliku znajdującego się w podajniku. 

5. Sumowanie - maszyna powinna zliczyć liczbę oraz dodawać do siebie sumy żądanych 

przeliczeń banderol.  

6. Maszyna powinna wykryć i wykazać nieprawidłowość przy pobraniu kilku banderol 

sklejonych, banderol bez nadruku numeracji w postaci kodu 2D lub numerycznego oraz 

innych użytków o odmiennej gramaturze i grubości np. przekładek oddzielających banderole 

w opakowaniach. 

7. Banderolowanie przeliczonych plików banderol (banderole papierowe). 

Funkcje programu: 

1. Funkcja sczytywania i zapisywania numeracji z kodu 2D i numerycznego.  

2. Zawartość kodu 2D – ciąg znaków alfanumerycznych. 

3. Możliwość ręcznego wprowadzania numeracji, serii, daty wytworzenia. 

4. Utworzenie zakresów numeracji z sumowaniem liczby sztuk z podziałem na serie, daty 

wytworzenia. 

5. Sortowanie zakresów numeracji wg kolejności numerów. 

6. Sumowanie zakresów o ciągłej numeracji. 

7. Możliwość zapisania danych w formacie Excel. 

8. Możliwość usuwania zbędnych danych. 

Wymagania dodatkowe: 

1. Wymagane menu obsługowe urządzenia w j. polskim (opis klawiatury, przycisków, 

przełączników, komunikaty na wyświetlaczu, menu ekranowe itp.). 

2. Instrukcja obsługi i instrukcja serwisowa w j. polskim. 

Szerokość użytków 12-20 mm 

Długość użytków 32-160 mm 

Maksymalna wielkość wiązki 1-3000 szt. 

Grubość papieru  0,095 mm 

Gramatura papieru 75 g/m2 

  

Funkcje maszyny do liczenia:  

  



3. Certyfikat CE w języku polskim. 

4. Okres gwarancji minimum 2 lata. 

5. Wymagana dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat od zakończenia okresu 

gwarancji. 

6. Szkolenie w zakresie obsługi maszyny. 


