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ARIVA S

Processos de Pesagem Rápidos
As balanças de checkout da Ariva
garantem um atendimento ao 
perfeito, ao cliente, para
comerciantes com uma velociade
excecional de transação. Isso
signi�ca processos de pesagem 
rápidos sem tempos de espera
na caixa registadora.

Design Robusto
A escalas de checkout atendem a
altos níveis de sujidade e utilização
intensiva. O design robusto da Ariva-S
fornece proteção muito confortável
para o seu funcionamento interno, com
mecânica de pesagem e proteção e�caz 
contra a sujidade e liquídos.

Flexibilidade
As escalas de veri�cação Ariva-S estão
disponíveis em lg, g ou kg, com várias
capacidades máximas e capacidade 
de intervalos simples ou duplos.
Poderá fazer pesagem de checkout
na caixa registadora ou para que os clientes
controlem o peso na secção de frutas
e vegetais, ou outros. 

Tecnologia Sustentável

As escalas de veri�cação da Ariva são
muito economicas no seu consumo de 
energia. Isso irá compensar a compra e 
também é bom para o meio ambiente. 

Interevalo único e duplo Ariva-S
Balanças de Check-out

A balança de interevalo duplo Ariva-s para 
pesagem na caixa registadora é a solução 
ideal para comerciantes que exigem uma 
carga máxima permitida até 15kg e também 
uma resolução de peso muito baixa, para 
produtos mais leves.
A Ariva-s está disponível como modelo de 
bancada ou para embutir em bancada. 
Graças à sua estrutura robusta de aço 
inoxidável esta balança é o ideal até para 
ambientes com sujidade e grande 
utilização.
Compatível com os sistemas POS mais 
populares do mercado. 

Rápida. Flexivel. Con�ável.
Pesagem no ponto de venda e check-out
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quem procura


