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208 Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

LICZARKI

Polecamy także koperty bezpieczne do pakowania pieniędzy i czeków. 
Szczegóły na stronie 96.

Liczarka banknotów
GC-10 UV
GLOVER
indeks: 260789
Liczarka do banknotów, trwała i niezawodna. Liczy wszystkie waluty. Posia-
da detekcję: promieniami UV, podwójnych i sklejonych banknotów, połowy 
banknotu, pobrania łańcuchowego. Liczy z szybkością 1000 banknotów na 
minutę. Urządzenie liczy, odlicza i sumuje banknoty.

Liczarka wagowa 
banknotów i bilonu SC-100
GLOVER
indeks: 274724
Liczarka wagowa. Liczy zarówno bilon i banknoty (wszystkie nominały). 
Bardzo prosta obsługa, szybki proces liczenia. Posiada zaprogramowane 
trzy waluty: PLN, EUR, GBP oraz możliwość kalibracji innych. Liczy inne 
materiały – karty kredytowe, kwity, kupony, dokumenty, czeki, etykiety, etc. 
Urządzenie w standardzie wyposażone w specjalny pojemnik na bilon. Liczarka 
przenośna – praca na zasilaniu bateryjnym. Możliwość ważenia w zakresie do 
1 kg z dokładnością do 0,1g. Wymiary: 230 x 140 x 110 mm.
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potrzebujesz liczarki lub testera do banknotów? Prezentowana w katalogu oferta jest tylko fragmentem dostępnego 
asortymentu. Odwiedź nasz sklep internetowy, by zobaczyć więcej. Zapraszamy na www.lobos.pl.

Liczarka banknotów 
GC-25 UV / MG
GLOVER
indeks: 272419
Liczarka z wyświetlaczem LCD i panelem sterowania w języku polskim (ko-
munikaty błędów po polsku). Łatwa w obsłudze. Posiada jednoprzyciskowy 
system wyboru waluty - automatycznie dostosowuje parametry kontroli do 
wybranej waluty (PLN, EUR, USD, CHF, GBP, inne). Liczarka sprawdza bank-
noty w promieniach UV i głowicą MG. Posiada unikatowy system liczenia 
nominałowego (wartość przeliczonych banknotów). Wykrywa: inny rozmiar, 
podwójne, sklejone i nachodzące na siebie banknoty, połowę i zator banknotu. 
W opcji wyświetlacz dla klienta. Szybkość liczenia: 800/1200/1500 banknotów 
na minutę. Wymiary: 248x287x243 mm.

Liczarka banknotów
GC-15 UV
GLOVER
indeks: 393328
Liczarka do obsługi kasowej w miejscach o średniej intensywności obiegu 
banknotów. Charakteryzuje się cichą pracą i dużą niezawodnością. Panel 
sterowania opisany w języku polskim. Wykrywa fałszywe banknoty w pro-
mieniach UV i sprawdza rozmiar banknotu. Posiada 3 tryby liczenia: ciągłe, 
odliczanie i dodawanie banknotów. Rozpoznaje: rozmiar, podwójne, sklejone 
i nachodzące na siebie banknoty, połowę i zator banknotu. Z liczarką dołą-
czony jest wyświetlacz dla klienta. Szybkość liczenia: 600/1000/1200/1900 
banknotów na minutę. Wymiary: 248x287x243 mm.
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209Mamy bardzo szeroką ofertę produktów dla biura, więcej znajdziesz
w sklepie internetowym na www.lobos.pl - zapraszamy.

Testery banknotów
IR-1950/IR-2000
GLOVER
Przenośne testery do sprawdzania autentyczności banknotów. Automatycz-
nie rozpoznają waluty. Wyświetlają łączną wartość i ilość banknotów każdej 
waluty. Pracują z zasilaniem sieciowym lub bateryjnym (wbudowany akumu-
lator). Oferują w pełni automatyczny proces weryfikacji banknotów. Badają 
cechy IR, MG, obraz, grubość i jakość papieru. 

LICZARKI, TESTERY, MACZAŁKI, NAPARSTKI

Liczarka 
do bilonu
CS-350
GLOVER
indeks: 394066
Glover CS-350 to małe urządzenie służące do sortowania i liczenia bilonu 
(8 nominałów, bez 1gr.). Za jego pomocą możemy usprawnić i przyspieszyć 
niewygodny proces obsługi monet. Urządzenie po skończonym sortowaniu 
podaje łączną wartość przeliczonego bilonu oraz ilość monet dla poszcze-
gólnych nominałów. Szybkość liczenia: ok. 220 monet/min. Wymiary: 266 
x 356 x 330 mm.

Macza³ka
ICO
indeks: 259574
Macza³ka z g¹bką do nas¹czania wod¹. U³atwia liczenie 
oraz chwytanie kartek. Œrednica 6 cm. Mix kolorów.

Naparstek gumowy
Q-CONNECT
indeks: 288139
U³atwia liczenie, chwytanie kartek oraz inne prace 
biurowe. Wyprodukowany z wysokiej jakości gumy. 
Rozmiar: 15 mm. Kolor: czerwony. 

Nawil¿acz 
glicerynowy
DONAU
indeks: 259575
U³atwia liczenie oraz chwytanie kartek. Zapach miê to wy.  
Nietoksyczny - na ba zie gli ce ry ny kosmetycznej. Œrednica  
5,5 cm. Pojemnoœæ 20 ml.

Tester
DL-105
WALLNER
indeks: 277963
Tester  do sprawdzania autentyczności banknotów. Posiada świetlówkę 
UV (4W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie. Wymiary  
180 x 120 x 76 mm. Tester

DL-1011
WALLNER
indeks: 260787
Profesjonalny tester  do sprawdzania autentyczności banknotów. Trzy funkcje 
zintegrowane w jednym urządzeniu. Posiada świetlówkę UV (9W) do spraw-
dzania elementów widocznych w ultrafiolecie oraz świetlówkę białą (4W) 
do sprawdzania znaków wodnych. Szkło powiększające do odczytywania 
mikrodruków. Wymiary 200 x 120 x 160 mm.

129,-
Cena brutto: 158,67 zł

59,90
Cena brutto: 73,68 zł

2,99
Cena brutto: 3,68 zł

7,99
Cena brutto: 9,83 zł

cena za 1 szt.

0,59
Cena brutto: 0,73 zł
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Model Waluty Indeks

IR-1950 PLN, EURO 282183

IR-2000 PLN, EURO, USD, GBP, CHF 279298
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210 Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

Mała kaseta ognioodporna L1200
MASTERLOCK
indeks: 462320
Kompaktowa kaseta zabezpieczająca zawartość przed niepowołanym 
dostępem, jak również przed pożarem.* Kaseta posiada: zamek na klucz 
(2 klucze w zestawie), możliwość zamocowania do podłoża, rączkę do 
przenoszenia. Wymiary zewnętrzne (Wys. x Szer. x Gł.) 15,5 cm x 36,2 cm 
x 28,4 cm. Wymiary wewnętrzne (Wys. x Szer. x Gł.) 8,9 cm x 30,5 cm  
x 19,1 cm. Pojemność 5,2 l. Waga 6 kg. Kolor: czarny.

Duża kaseta chroniąca przed ogniem 
i wodą LCFW30100
MASTERLOCK
indeks: 462322
Duża kaseta zabezpieczająca zawartość przed niepowołanym dostępem, 
jak również przed pożarem.* Kaseta posiada: zamek na klucz (2 klucze  
w zestawie), możliwość zamocowania do podłoża, rączkę do przenoszenia, 
mieści dokumenty formatu A4. Wymiary zewnętrzne (Wys. x Szer. x Gł.) 
19,3 cm x 41,9 cm x 37,5 cm. Wymiary wewnętrzne (Wys. x Szer. x Gł.) 
13,6 cm x 32,1 cm x 23,2 cm. Pojemność 10,2 l. Waga 14,1 kg. Kolor: 
szary/czarny.

Duża kaseta 
chroniąca przed ogniem 
i wodą LFHW42102
MASTERLOCK
indeks: 462323
Duża kaseta zabezpieczająca zawartość przed niepowołanym dostępem, 
jak również przed pożarem.* Oświetlenie LED sprawia, że korzystanie  
z kasety będzie wygodne nawet w miejscach bez dostępu światła. Kaseta 
posiada: zamek na klucz (2 klucze w zestawie), możliwość zamocowania do 
podłoża, rączkę do przenoszenia, LEDowe podświetlenie wnętrza, mieści 
dokumenty formatu A4. Wymiary zewnętrzne (Wys. x Szer. x Gł.) 35,9 cm 
x 42,1 cm x 35,1 cm. Wymiary wewnętrzne (Wys. x Szer. x Gł.) 29,5 cm  
x 30,5 cm x 20,6 cm. Pojemność 18,55 l. Waga 18,6 kg. Kolor: szary/czarny.

Średniej wielkości kaseta chroniąca 
przed ogniem i wodą LCHW20101
MASTERLOCK
indeks: 462321
Wszechstronna kaseta zabezpieczająca zawartość przed niepowołanym 
dostępem, jak również przed skutkami pożaru oraz zalania.* Kaseta po-
siada: zamek na klucz (2 klucze w zestawie), możliwość zamocowania do 
podłoża, rączkę do przenoszenia, mieści dokumenty formatu A4. Wymiary 
zewnętrzne (Wys. x Szer. x Gł.) 16,8 cm x 39,1 cm x 36,3 cm. Wymiary 
wewnętrzne (Wys. x Szer. x Gł.) 11,2 cm x 32,5 cm x 21,6 cm. Pojemność 
7,48 l. Waga 9,3 kg. Kolor: szary/czarny.

KASETKI

* - wysokoœæ x szerokoœæ x g³êbokoœæ 

Kasetki na pieni¹dze 8878
EAGLE
Metalowe, lakierowane kasetki o zaokr¹glonych rogach. Zamykane na klu-
czyk (w komplecie 2 kluczyki), posiadają plastikową tackę na bilon. Dostêpne  
w trzech wymiarach i trzech kolorach (niebieskim, czarnym i czerwonym).

Symbol Wymiar zewnętrzne* Kolor - Indeks Cena netto   Cena brutto

S 7,7 x 20,7 x 15,7 cm  -  266780,   -  266019,   -  266361 49,90 z³ 61,38 z³

M 8,2 x 26,2 x 19,2 cm  -  266781,   -  266020,   -  266362 79,90 z³ 98,28 z³

L 10 x 30 x 21,7 cm  -  266782,   -  266021,   -  266363 99,90 z³ 122,88 z³

małe 
wymiary


SECURITY FIRE


SECURITY

FIRE


WATER


SECURITY

FIRE


WATER

A4


SECURITY

FIRE


WATER

A4

A4

* - Sejfy MasterLock posiadają certyfikat UL - ochrona przed pożarem oraz certyfikat ETL SEMCO - ochrona 
przed działaniem wysokich temperatur, przed zalaniem i zatopieniem. 

NOWOŒÆ

NOWOŒÆ

NOWOŒÆ

NOWOŒÆ

299,-
Cena brutto: 367,77 zł

499,-
Cena brutto: 613,77 zł

299,-
Cena brutto: 367,77 zł

799,-
Cena brutto: 982,77 zł
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Sejf z zamkiem 
elektronicznym X041ML
MASTERLOCK
indeks: 462333
Stalowy sejf zabezpieczający zawartość przed niepowołanym dostępem. 
Programowalny zamek elektroniczny pozwala korzystać z własnej kombinacji 
cyfr. Klucz ma funkcję nadrzędną i pozwala na dostęp do zawartości sejfu 
nawet w przypadku utracenia kombinacji (2 klucze w zestawie). Sejf posiada 2 
stalowe bolce i ukryty zawias dla zwiększonej odporności na próby włamania. 
Wymiary zewnętrzne (Wys. x Szer. x Gł.) 19,4 cm x 29 cm x 26,4 cm. Wymiary 
wewnętrzne (Wys. x Szer. x Gł.) 19 cm x 28,6 cm x 21,3 cm. Pojemność 11,57 l. 
Waga 5,3 kg. Kolor: czarny/szary.

Sejf z zamkiem 
elektronicznym X125ML
MASTERLOCK
indeks: 462336
Stalowy sejf zabezpieczający zawartość przed niepowołanym dostępem. 
Programowalny zamek elektroniczny pozwala korzystać z własnej kombinacji 
cyfr. Klucz ma funkcję nadrzędną i pozwala na dostęp do zawartości sejfu 
nawet w przypadku utracenia kombinacji (2 klucze w zestawie). Sejf posiada  
2 stalowe bolce i ukryty zawias dla zwiększonej odporności na próby włamania. 
Wyjmowana półka. Wymiary zewnętrzne (Wys. x Szer. x Gł.) 27 cm x 43 cm x 
37 cm. Wymiary wewnętrzne (Wys. x Szer. x Gł.) 26,6 cm x 42,6 cm x 29,4 cm. 
Pojemność 33,3 l. Waga 12,2 kg. Kolor: czarny/szary.

Sejf z zamkiem 
elektronicznym 
chroniący przed ogniem 
i wodą LFW082FTC
MASTERLOCK
indeks: 461427
Stalowy sejf zabezpieczający zawartość przed niepowołanym dostępem jak 
również przed pożarem.* Programowalna kombinacja cyfr, podświetlana 
klawiatura, 2 kombinacje użytkownika oraz 1 niezmienialna konfiguracja zapa-
sowa. 3 duże bolce zabezpieczające (2,5cm średnicy) oraz odporne na próby 
włamania zawiasy dla zwiększonego bezpieczeństwa. Wbudowane oświetlenie 
wnętrza. Ruchoma tacka oraz kieszeń w drzwiach. Wymiary zewnętrzne (Wys. 
x Szer. x Gł.) 34,8 cm x 41,5 cm x 49,1 cm. Wymiary wewnętrzne (Wys. x Szer. 
x Gł.) 24,4 cm x 31,9 cm x 29,2 cm. Grubość drzwi: 91,4 mm. Grubość ścianek: 
40,6 mm. Pojemność 22,79 l. Waga 35,7 kg. Kolor: czarny.

Sejf z zamkiem 
elektronicznym 
chroniący przed ogniem 
i wodą LFW123FTC
MASTERLOCK
indeks: 462337
Stalowy sejf zabezpieczający zawartość przed niepowołanym dostępem jak 
również przed pożarem.* Programowalna kombinacja cyfr, podświetlana 
klawiatura, 2 kombinacje użytkownika oraz 1 niezmienialna konfiguracja zapa-
sowa. 4 duże bolce zabezpieczające (2,5cm średnicy) oraz odporne na próby 
włamania zawiasy dla zwiększonego bezpieczeństwa. Wbudowane oświetlenie 
wnętrza. Ruchoma tacka oraz kieszeń w drzwiach. Wymiary zewnętrzne (Wys. 
x Szer. x Gł.) 45,3 cm x 41,5 cm x 49,1 cm. Wymiary wewnętrzne (Wys. x Szer. 
x Gł.) 34,9 cm x 31,9 cm x 30,2 cm. Grubość drzwi: 91,4 mm. Grubość ścianek: 
40,6 mm. Pojemność 33,6 l. Waga 38,9 kg. Kolor: czarny.

Sejf z zamkiem 
elektronicznym 
chroniący przed ogniem 
i wodą LFW205FYC
MASTERLOCK
indeks: 462339
Stalowy sejf zabezpieczający zawartość przed niepowołanym dostępem jak rów-
nież przed pożarem.* Programowalna kombinacja cyfr, podświetlana klawiatura, 
2 kombinacje użytkownika oraz 1 niezmienialna konfiguracja zapasowa. 6 dużych 
bolców zabezpieczających (2,5cm średnicy) oraz odporne na próby włamania 
zawiasy dla zwiększonego bezpieczeństwa. Wbudowane oświetlenie wnętrza. 
Ruchoma tacka oraz kieszeń w drzwiach. Wymiary zewnętrzne (Wys. x Szer. x Gł.) 
60,5 cm x 47,2 cm x 49 cm. Wymiary wewnętrzne (Wys. x Szer. x Gł.) 49,8 cm  
x 37,6 cm x 30,2 cm. Grubość drzwi: 91,4 mm. Grubość ścianek: 40,6 mm. Po-
jemność 56,5 l. Waga 56,6 kg. Kolor: czarny/szary.

Sejf z zamkiem 
elektronicznym X075ML
MASTERLOCK
indeks: 462335
Stalowy sejf zabezpieczający zawartość przed niepowołanym dostępem. 
Programowalny zamek elektroniczny pozwala korzystać z własnej kombinacji 
cyfr. Klucz ma funkcję nadrzędną i pozwala na dostęp do zawartości sejfu 
nawet w przypadku utracenia kombinacji (2 klucze w zestawie). Sejf posiada 2 
stalowe bolce i ukryty zawias dla zwiększonej odporności na próby włamania. 
Wymiary zewnętrzne (Wys. x Szer. x Gł.) 18 cm x 43 cm x 37 cm. Wymiary 
wewnętrzne (Wys. x Szer. x Gł.) 17,6 cm x 42,6 cm x 29,4 cm. Pojemność 
20,03 l. Waga 7,8 kg. Kolor: czarny/szary.

SEJFY


SECURITY


SECURITY


SECURITY


SECURITY


SECURITY

FIRE FIRE

WATER


WATER

A4 A4

A4

A4

* - Sejfy MasterLock posiadają certyfikat UL - ochrona przed pożarem oraz certyfikat ETL SEMCO - ochrona 
przed działaniem wysokich temperatur, przed zalaniem i zatopieniem. 
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