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O serviço ideal na zona de checkout
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Incrivelmente Rápido e Preciso
A primeira impressão conta - mas a última impressão perdura!
O serviço rápido e preciso na caixa deixa uma impressão duradoura de uma experiência
positiva pelo cliente. 
As balanças de checkout da METTLER TOLEDO Ariva facilitam o atendimento ao cliente 
de primeira classe na zona de checkout em ritmo acelerado, integrando-se perfeitamente 
aos processos de negócios existentes.

Pesagem Rápida
Com a sua velocidade de transação 
superior, as balanças de checkout da 
Ariva garantem que os
comerciantes de alimentos possam 
fornecer um atendimento ideal ao 
cliente, combinando
processos de pesagem rápidos com  
ergonômia nas caixas de saída.  

Integração Fácil
As escalas de veri�cação da Ariva 
suportam uma ampla variedade de 
scanners bi-ópticos e horizontais dos 
principais fabricantes. 
Elas são compatíveis com vários 
aplicativos de checkout, incluindo de 
terceiros. 
 

Tecnologia Sustentável
As escalas de checkout da Ariva são
projetado com a economia de 
energia sempre em mente, bene�-
ciando os resultados �nanceiros
do comerciante e o meio ambiente. 
Ao economizar custos energéticos, as 
balanças de checkout da Ariva são 
um investimento inteligente, com 
retorno garantido.

Longos tempos de espera e interrupções no processo de checkout podem arruinar a experiência de 
compra do cliente, por isso as escalas de caixa de saída devem atender aos mais altos padrões de 
qualidade, velocidade e con�abilidade.
As escalas de checkout estão sujeitas a �uxos particularmente ativos, resultando de operação 
contínua e muitas vezes também estão expostos a riscos funcionais especí�cos da zona de checkout.
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Promessa de  Qualidade  Garantida
Como fornecedores líder de tecnolo-
gia de pesagem para a indústria de 
alimentar, as soluções de pesagem da 
METTLER
TOLEDO são usadas em áreas de 
checkout em todo o mundo, em 
checkouts clássicos, checkouts de 
self-service e
estabelecimentos especializados de 
venda ao peso.
A linha atual de balanças de checkout 
da Ariva é o resultado de muitas 
décadas de experiência. Ao longo dos 
anos, a METTLER TOLEDO aprendeu 
acima de tudo que a qualidade é o 
que realmente importa quando se 
trata de pesar no
caixa de saída!

A linha Ariva de balanças de caixa
As balanças de checkout da Ariva 
oferecem a solução certa para cada 
tipo de checkout. A série Ariva inclui 
escalas para instalação e integração 
com 

imagem de scanner bi-ótica ou 
horizontal e também escalas 
autónomas, sem scanner:
• Ariva-B: escalas para scanners 
bi-ópticos e baseados em imagens, 
onde a velocidade é essencial.
• Ariva-H: escalas para scanners 
horizontais, onde o espaço no 
balcão é menor.
•  Ariva-S: balanças independentes 
sem scanners, para comerciantes 
de venda
por peso, como lojas de iogurte 
congelado e doces, lojas de 
alimentos a granel, vendas de café 
e chá, confeitarias corporativas, 
entre outros.
• Ariva-S-Mini: escalas independ-
entes com os mesmos recursos que 
o Ariva-S, mas 64% menor para 
ocupar o menor espaço possível no 
balcão.

Suporte de intervalo duplo
Se os itens a serem pesados são
pesados e volumosos ou pequenos 
e leves, todos os modelos Ariva 
de intervalo duplo, garantem um 
resultando em pesagem de alta 
precisão. Isso garante que os 
comerciantes estejam sempre em 
conformidade com os requisitos 
legais, ao mesmo tempo que 
minimiza a perda de lucros devido
às perdas de pesagem. 

Fácil instalação e manutenção
Como parte dos seus serviços 
pro�ssionais, a Biporto realiza a 
instalação e manutenção das 
balanças
de checkout da Ariva, de forma 
precisa e e�caz.
Com software uniforme para todos 
os modelos Ariva, bene�ciam de 
instalação mais rápida e 
manutenção simpli�cada, economi-
zando tempo e dinheiro.
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ARIVA-B
Velocidade é o nome do jogo

Rápido. Preciso. Alta performance. As balanças de intervalo duplo Ariva-B para 
integração em leitores bióticos são a escolha perfeita para comerciantes alimentares
que desejam manter o processo de scanner de referências em andamento o mais 
rápido possível na zona de checkout.

Velocidade impressionante
Mais rápido do que um piscar de 
olhos! As balanças de checkout da 
Ariva normalmente levam
apenas 70 milissegundos para pesar 
um item e trocar dados com a 
aplicação de cálculo de preços.

Resultado: pesagem sem espera na 
zona de veri�cação. 

Tempo de atividade operacional ideal
Bordas de metal evitam que líquidos
penetrem na célula de carga. 
Aberturas na parte inferior
da caixa da pesagem permite que 
qualquer condensação ou liquido 
seja derramado sem problemas. 
Todos os componentes externos
são feitos de alumínio e aço 
inoxidável.
 

Resultados de pesagem precisos
O Ariva-B torna mais fácil para os 
operadores de caixa pesarem 
produtos alimentares frescos de
tamanho irregular. O suporte vertical 
pode ser levantado conforme 
necessário para evitar que
itens longos, como alho-poró, se 
projetem ou escorreguem durante a 
pesagem. Isso também minimiza o 
risco de erros de pesagem causados
por dados de peso insu�cientes.

As escalas de intervalo duplo Ariva-B da METTLER TOLEDO são otimizadas para integração em checkouts equipados com
leitores multidirecionais. O Ariva-B é ideal para utilização em todos os ambientes de checkout onde a velocidade é de 
suma importância no processo de pesagem e digitalização,  seja devido a um �uxo continuamente alto de clientes ou por
causa de picos extremos nas horas de maior movimento do dia.
Os modelos Ariva-B são perfeitos para leitura e pesagem extremamente rápidas em supermercados e hipermercados, não
apenas em caixas clássicas e caixas de auto-atendimento, mas também em balcões de atendimento movimentados que
possuem conexão para POS.
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Alto conforto operacional
As balanças de veri�cação da Ariva funcion-
am tão rapidamente que o ato de pesar é
perfeitamente integrado ao processo de 
digitalização.

Tempo Mínimo de Inatividade
Graças à sua construção robusta e design 
funcionalmente otimizado, os
comerciantes têm a garantia de máxima 
con�abilidade e disponibilidade
operacional para seus processos de checkout 
e transações.

De fácil limpeza
As balanças de checkout da Ariva têm 
superfícies lisas de aço inoxidável e
alumínio, facilitando as atividades diárias de 
limpeza.
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ARIVA-H
Colocando o cliente em primeiro lugar

Rápido. De con�ança. Discreto. As balanças de intervalo duplo Ariva-H são a primeira
escolha para lojas de alimentos que enfrentam limitações de espaço na zona de
checkout, balcões de serviço ou outras aplicações de checkout com espaço limitado.

Flexibilidade
Ariva-H reúne componentes de alta 
qualidade para pesagem rápida e 
precisa numa caixa de saída
compacta que ocupa o espaço 
mínimo no checkout. Isso permite 
que os comerciantes
personalizem o design da sua zona 
de checkout para atender a uma 
ampla variedade de requisitos dos 
seus clientes e funcionários.

Integração Fácil
Com interfaces USB e o scanner 
servindo como fonte de alimentação 
para a balança, tanto a integração 
mecânica da balança no checkout e a 
conexão da escala de checkout da 
Ariva à aplicação de cálculo de preços 
são simpli�cados.

 

Design robusto
Assim como todas as balanças da 
linha Ariva, a Ariva-H foi construída 
para suportar altos �uxos para longo 
ciclo de vida. Ariva-H é con�ável, 
discreta, permanecendo a promessa 
de qualidade da METTLER
TOLEDO.

As escalas de Ariva-H são mestres do disfarce. Plano, compacto e totalmente embutido no balcão da caixa, o Ariva-H
tem um aspeto visual re�nado e é discreto o su�ciente para se harmonizar com uma ampla variedade
de interiores de lojas. Ariva-H é a escolha certa para todo lojas comerciais em ambientes em que a experiência na loja é
fundamental e nada pode interferir entre os clientes e os operadores de caixa. 
A Ariva-H contribui para um distinto senso de abertura na zona de checkout e é particularmente e�caz em ambientes de
checkout em que scanners bi-horizontais podem ser muito altos e indesejaveis. 
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ARIVA-S e ARIVA-S-MINI
Pequena dimensão, grande impacto

Compacta. Robusto. Flexível. 
As balanças de veri�cação de intervalo duplo Ariva-S e Ariva-S-Mini combinam um
design robusto com a melhor resolução de peso. A Ariva-S e Ariva-S-Mini
destacam-se nos modelos de balança checkouts sem scanner, onde tato cada kg 
e grama contam.

Resolução de peso precisa
Chocolates requintados, ervas e 
especiarias exóticas, chás e grãos de 
café exclusivos - são iguarias que 
devem ser medidas com precisão. 
Para produtos leves, porém caros,
a Ariva-S e a Ariva-S-Mini estão 
disponíveis como balanças de 
intervalo duplo com resolução de 
peso de 3/6 kg com resolução
de 1/2 g ou 6/15 kg com resolução de 
2/5 g.

Alta capacidade de carga
Apesar do seu tamanho compacto, as 
balanças Ariva-S e Ariva-S-Mini têm 
capacidade de carga até 15 kg, o que 
signi�ca que também são e�cientes 
para podutos mais pesados. Como 
todas as outras balanças de 
veri�cação da Ariva, a Ariva-S e a 
Ariva-S-Mini também são protegidas
contra sobrecarga mecânica.

 

Extremamente Versátil
O Ariva-S e o Ariva-S-Mini estão 
disponíveis como balanças apenas 
para pesar e também como balanças 
de cálculo de preços, o que as torna 
particularmente versáteis para muitas
aplicações diferentes. Por exemplo, 
além de serem uma balança de caixa, 
também podem ser usadas pelos 
próprios compradores para
veri�car o peso dos produtos no 
departamento desejado.

As balanças Ariva-S e Ariva-S-Mini são as escolhas perfeitas para pontos de venda onde nenhuma funcionalidade de
digitalização é necessária. Essas balanças são otimizadas para pesagem e preços o mais rápido quanto possível, a �m 
de fornecer atendimento ao cliente de primeira classe. Em termos de con�abilidade e robustez, o Ariva-S e o Ariva-S-Mini
alcançam os mesmos padrões de qualidade líderes de mercado que as balanças Ariva-B e Ariva-H na zona de checkout.
Elas são a solução perfeita para empresas de venda por peso, como por exemlo, vendas a vulso. 
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Opções de Exibição
Para uma visibilidade e legibilidade perfeita

Informativo. Claro. Conveniente. A Linha Ariva de balanças de checkout oferece aos
comerciantes uma variedade de diferentes opções de visualização do preço, peso e
detalhe dos produtos, permitindo adaptar as suas escalas de caixa à situação especí�ca
ou da zona de caixa.

Exibição de única de Peso
O display sem computação de preço 
aprimora a balança de check-out 
Ariva com uma tela de peso de linha 
única, com informações de pesagem.
Números grandes, visor anti-re�exo e 
retroiluminado, que desliga quando 
não é utilizado para economizar 
energia, garantem uma boa legibili-
dade. 

Display de preço e peso de quatro 
linhas
O cliente pode ver imediatamente
quanto está a gastar após a leitura
de cada item: A tela de cálculo de
preços lista claramente o peso, o 
preço unitário e a quantidade. 
Números grandes, uma tela
anti-re�exo e um display retroilumi-
nado, que desliga quando não é 
usado para economizar
energia, garantem uma boa legibili-
dade.

 

Display conveniente
Este display aumenta a con�ança do 
cliente: O display
alfanumérico com tecnologia LCD 
mostra o nome do item, bem como o 
peso, preço unitário e quantidade. As 
suas diversas opções de instalação e 
atualização tornam-o particular-
mente adequado para se
adaptar aos requisitos individuais de 
cada área de checkout.

O mundo do comércio alimentar é muito colorido e diversi�cado, e as balanças de caixa da Ariva podem ser
perfeitamente ajustadas aos requisitos especí�cos de cada tipo de comécio em termos de exibição de
informações aos clientes. Todas as opções de display Ariva são compatíveis com todos os modelos
da Linha Ariva.
A tela cria uma sensação de abertura e con�ança e também comodidade para os clientes. Além de
exibir o peso, preço unitário e preço total, o display alfanumérico LCD também indica claramente o nome do
produto. Ao mesmo tempo que tem um design fora de série!
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Dados Técnicos

 
 

 

 
 
 
 

 

Maior qualidade de 
atendimento ao cliente

A linha Ariva da Mettler Toledo dispõe 
de balanças de caixa de saída de alto 
desempenho para lojas alimentares. A 
sére Ariva é composta por módulos 
de pesagem para integração com 
scanners bi-óticos
(Ariva-B), balança para integração em 
scanners horizontais (Ariva-H) e bal-
ança autónoma sem scanner utilizada 
no ponto de venda (Ariva-S).

127

41

)28

28

21

42
5

12
2


