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Ny kassadiskmodell från Checkmark - OPTIMAL 
Kassadisken OPTIMAL kan nu ännu enklare än förut modifieras enligt olika butikers behov. Den modulära 
konstruktionen möjliggör ändringar som enkelt kan genomföras. I kassadisken OPTIMAL kan man placera 
alla lösningar för kringutrustning som behövs. Dessutom uppfyller arbetsergonomin utmärkt alla krav inom 
branschen. 

Optimals nya egenskaper 
Tre hyllor för kassar som standard 
• Tillräckligt med utrymme för alla kassar 
ADB-skåp på korridorsidan 
• Mera utrymme på korridorsidan och servicen stör inte kassörens arbete 
• ADB-systemet samlar inte damm 
Papperskorgen bakom packhyllan 
• Gör det enklare att packa ner inköpen då de inte faller ner i papperskorgen 
30 % mer utrymme på det bakre bandet 
• Mer utrymme för inköp 
• Förpackningarna faller inte på golvet 
Finländsk produkt 
• Den enda tillverkaren av kassadiskar som har beviljats Nyckelflaggan 
som ett bevis på finländsk designkunskap 
• Produkternas inhemska andel är 90 % 
• Kan återvinnas till 100 % 
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OPTIMAL-FÖRDELAR 
• Högt utrymme för varor på det bakre bandet med utrymme för 30 % flera inköp 
• Modulär konstruktion som kan anpassas efter behovet i olika typer av butiker 
• Kompatibel med olika kassasystem, även med ett slutet penninghanteringssystem 
• Rätt ergonomiskt dimensionerad, så att kassapersonalen inte behöver sträcka sig 
• Tack vare den lutande varunivån rullar inköpen inte tillbaka på det bakre bandet 
• Kassadiskens eleganta design och färgalternativen passar bra ihop med den övriga butikssinredningen 
• Den svängande packhyllan gör det enklare att städa kassaområdet 
• Servicen är enkel eftersom serviceluckan finns på kassadiskens framsida 
• Rikligt med förvaringsutrymme för larmanordningar, kvittorullar, städredskap, m.m. 
 
Tekniska data 
• Strömförsörjning 240 V, 1-fas, 10 A 
• SGS Fimko godkännande 
• Strömmatningsränna 
• Eluttag för ADB-utrustning och 

tilläggsutrustning 
• Det främre bandet styrs med 

fotocell 
• Främre och bakre banden 

försedda med timer 
• Stopp, backning och 

tvångsmatning av det bakre bandet 
Utrustning 

• Rullbana mellan transportbanden 
• Egen servicelucka för PC 
• Betalningsnivå 
• Skrivunderlag 
• Port för stängning av kassan 
• Arbetsnivå 
• Låsförsedd låda 
• Gliddörr/svängdörr 
• Kvittofack 
• Ställning för varukorgar 
• Larmknappar 
• ”Nästa kund"-avdelare 
• Påshyllor 3 st. 
• Ställning för prislista A4/A5 
• Skylt ”Kassan stängd” 
• Avdelare för inköpsutrymmet 
• Vändbar packhylla 
• Rengöringsluckor 
• Kassastol, standard/sadelstol 
• Fotstöd 

 


