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Pénztárpult kis boltok számára, ahol a figyelem 

középpontjában az ügyfelek szolgálata áll. Ezzel 

a modellel a kezelő maga helyezi el a termékeket 

a kampókra helyezett zacskókba. A 400 mm-es 

központi részbe helyezhető a szkenner, az 

oldalsó pénztárgép elhelyezési lehetőség pedig 

45 ° -os rálátást biztosít a kezelő számára.

GEOSTATIC BAG1 1100 850 1700 850 400 450 214 505

Ezzel a modellel is a pénztáros maga végzi a 

csomagolást. A kis boltok számára tökéletes 

választás. A 600 mm-es központi rész 

pénzfiókkal és szkenner-rekesszel a 

pénztárosnak 200 mm-rel nagyobb területet 

biztosít a BAG1 modellhez képest.

GEOSTATIC BAG3 1100 850 1700 650 600 450 303 759

A nagyon kis üzletek legjobb pénztárpult 

választása. A karcálló és ütésálló rozsdamentes 

acél felület mind a pultos elülső, mind a hátsó 

részen található. A 400 mm-es központi részbe 

helyezhető szkenner; az oldalsó pénztárgép 

szekrény miatt az operátor 45 ° -ban dolgozik a 

vásárlóhoz képest.

GEOSTATIC PRIMO1 1100 850 1300 450 400 450 200 892

Pénztári megoldás nagyon kis üzletek számára. A 

karcálló és ütésálló rozsdamentes acél felület 

mind az elülső, mind a hátsó részen található. A 

600 mm-es központi rész a pénzfiókkal és a 

szkenner rekesszel teszi kényelmesebbé a 

pénztáros munkáját, de ergonómikusabb 

munkaállomást biztosít, ahogy a kezelő a vásárló 

előtt dolgozik.

GEOSTATIC PRIMO3 1100 850 1500 450 600 450 274 899

Kis üzletek számára megoldás a PRIMA1 

nagyobb, mint a PRIMO1 modell egy nagyobb 

tálcával rendelkezik, így elegendő helyet biztosít, 

hogy optimálisan működjön. Az első 

rozsdamentes acél felület karcálló és ütésálló. A 

400 mm-es központi részbe helyezhető a 

szkenner.

GEOSTATIC PRIMA1 1100 850 1700 650 400 650 241 340

Pénztárpult kis üzletek számára; a PRIMA3 

nagyobb, mint a PRIMO3 modell ,ez egy 

nagyobb medencével rendelkezik, így elegendő 

helyet biztosít a kezelő számára, hogy 

optimálisan működjön a fizetés. Az első 

rozsdamentes acél felület karcálló és ütésálló. A 

600 mm-es központi rész a pénzfiókkal és a 

leolvasó rekesszel rendelkezik. 200 mm-rel 

hosszabb területet biztosít a PRIMO3 modellhez 

képest.

GEOSTATIC PRIMA3 1100 850 1700 450 600 650 286 893

Hagyományos pénztárpult bármely 

üzlethelyiséghez, a Minimarkettől (100 és 399 

négyzetméter közötti kiskereskedelmi helyek) és 

a Hipermarketekig (2500 négyzetméteres 

kiskereskedelmi terület). A széles medencében 

két ügyfél is tud csomagolni, jó szolgáltatást 

nyújt optimalizálva a helyet. A pénztárnak 400 

mm-es központi része van, és a kezelő 45 ° -ban 

dolgozik a vásárlóhoz képest.

GEOMETRIC D1 1100 850 2100 850 400 850 607 566

Ez a pénztárpult alkalmas kis üzletekhez is. Az 

M1 modellhez kombinálható a Tandem 

megoldások létrehozására, és ezáltal a 

pénztáregységek számának növelése, ha 

szükséges. Ez a tandem pénztárpult megoldás  

gyorskiszolgálás javítására. A pénztárpultnak 400 

mm-es központi része van, és a kis medence 

ellenére bármilyen típusú üzletben használható.

GEOMETRIC H1 1100 850 2100 850 400 850 561 597

Speciális pénztárpult a fizesd és vidd üzletek 

számára, amelyek nagyméretű tételekhez 

használhatók. Az elülső és hátsó görgők, a 

leeresztett munkafelület a talajról (650 mm a 

szabványos 850 mm-rel szemben) és a szélesebb 

futószalag (850 mm a megszokott 550 mm-rel 

szemben) megkönnyíti a terjedelmes tárgyak 

kezelését. Ezzel a modellel a kezelő állandó 

helyzetben dolgozik, ezért kézi vonalkód-olvasó 

használata ajánlott. Az oldalsó lehetőség 

pénztárgép elhelyezésére kedvez az 

ügyfélszolgálatnak, nem lemondva a  munkahely 

ergonómiájáról.

GEOMETRIC L1 1100 850 2700 450 1650 650 659 728

GEOMETRIC termékcsalád tartalmazza a vezérlőegységet és szekció oszlopot!
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Pénztárpult diszkontáruházakhoz és egyéb 

üzletekhez, akiknek szükségük van a hosszú 

elülső szállítószalagra, amely lehetővé teszi az 

több ügyfél gyors áthaladását és a formázott 

felülethez könnyebben igazítható a bevásárló 

kocsi. Az oldalsó pénztárgép szekrény pedig 45 ° -

os elhelyezkedést biztosítja a kezelő számára.

GEOBASIC B4 1100 850 2500 1250 400 850 412 885

A B4A pénztárpult  diszkontáruházba, hosszú 

elülső szállítószalaggal rendelkezik, amely 

lehetővé teszi a nagyobb árumennyiség 

felhelyezését a futószalagra. az ügyfelek 

kényelmét biztosítva. A 600 mm-es központi 

részben elhelyezhetőek a moduláris POS 

rendszerek és a pénztárgép, lehetővé téve az 

kezelő számára  frontális  az kommunikáció.

GEOBASIC B4A 1200 850 2500 1050 600 850 478 867

Ahol a helytakarékosság elsőbbséget élvez ez a 

pénztárpult a legmegfelelőbb választás. Hosszú 

elülső szállítószalaggal rendelkezik és egy kis 

medencével mely alakban nyúlik hátra. Ez a 

modell arra kényszeríti az ügyfelet, hogy azonnal 

áthelyezze a termékeket a bevásárló kocsijába. 

Ez a keresztirányú medence a kosarak könnyebb 

ráfordíthatóságát biztosítja.

GEOBASIC B5 1100 850 2800 1850 400 550 470 084

A B5A modell már 2200 mm teljes hossztól 

elérhető a kis üzletek számára, de a nagyobb 

üzletek 4000 mm hosszig választhatnak méretet 

ebből a típusból. A keresztirányú medence segíti 

a kosarak ráfordíthatóságát a pakoló öböl 

területre. A GEOBASIC típusok már tartalmazzák 

a vezérlőegységet, de ez a típus már a 

pénztárfiókkal is rendelkezik.

GEOBASIC B5A 1100 850 2200 1050 600 550 505 901

Hagyományos pénztárpult bármely 

üzlethelyiséghez, kis ABC-től vagy a 

Minimarketektől (100 és 399 négyzetméter 

közötti kiskereskedelmi helyek) és a 

Hipermarketekig (2500 négyzetméteres 

kiskereskedelmi terület) . A széles medencében 

két ügyfél is tudja végezni a csomagolást, még 

mindig optimalizálva a helyet. A pénztárpultnak 

400 mm-es központi része van, és a kezelő 45 ° -

ban fogadja a vásárlót.

GEOBASIC D1 1100 850 1900 850 400 650 431 418

A tradicionális pénztárpult bármely 

üzlethelységhez.2100mm-tól 4100mm-ig 

választható hosszban. Különböző méretű 

medence választással kerülhetjük el a torlódást a 

csomagolási területen. A 600 mm-es központi 

rész biztosítja a kezelő kényelmes gyors 

mozgását, é ezen a helyen a pénztárfiók is 

helyett a kivehető pénztálcával. Természetesen 

mint ennél A termékcsaládnál megszokhattuk a 

vezérlőegységet tartalmazza az ár.

GEOBASIC D3 1100 850 2100 850 600 650 480 433

A GEOBASIC D4 model változata kiszolgálja az 

100 és 2500 négyzetméter közötti 

kiskereskedelmi helyeket. A teljes hossz 

3300mm-től 4100 mm-ig választható. A 600 mm-

es központi rész tágabb területet biztosít a 

kezelő számára. A vezérlőegységen és a 

pénztárfiókon kívül a hátsó futószalag is segíti a 

kezelő munkáját.

GEOBASIC D4 1100 850 3300 1450 600 1250 705 847

A D4R típusban szintén megtalálható a 

vezérlőegység és a pénztárfiók is, viszont itt a 

hátsó medencében a beépített görgők segítik a 

nagyobb termékek áthelyezését, így gyorsítva az 

áthaladási időt. Az öböl kellő szélességű két 

vásárló termékeinek tárolására is, így 

elkerülhető az esetleges torlódás a fizetési 

területen. Szintén a 100 és 2500 négyzetméter 

közötti területű üzleteknek javasoljuk ezt a 

megoldást.

GEOBASIC D4R 1100 850 3300 1450 600 1250 616 332

A D6R típusú pénztárpult 200 mm-es mély 

medencével rendelkezik a 125 mm-es szabvány 

helyett, ezáltal nagyobb kényelmet kínál az 

ügyfelek számára. A medencében dupla görgő 

megkönnyíti a nehéz áruk áramlását. A 600 mm-

es központi részen elhelyezhető a szkenner és a 

pénztárfiók  amely lehetővé teszi a kezelő 

számára, hogy frontálisan kommunikáljon a 

vásárlóval. A 3100 mm-től 4100 mm hosszig 

választható típus megoldás a közép és kis 

üzletek számára.

GEOBASIC D6R 1200 850 3100 1250 600 1250 659 078

GEOBASIC termékcsalád tartalmazza a vezérlőegységet is!
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Az F3 típuson belül a futószalag méretei már 850 

mm-től választhatóak.1250,1650,1850,2250 és a 

2450 mm.es szalagok biztosítják a legjobb 

megoldást az Ön üzlete számára. A 

medencetálca leválasztott sarokrészében 

elhelyezhető a pénztárgép. A 600mm-es 

szkenner területen pedig a pénztárfiók kapott 

helyet a kivehető pénztálcával. Természetesen a 

vezérlőegység is része ezen típus 

alapfelszereltségének.

GEOBASIC F3 1100 850 2500 850 600 1050 540 300

A futószalag mérete, mint minden típusnál 

változtatható, ezzel az üzletükhöz a legközelebb 

álló megoldást tudják választani. Az F4-es típus 

1450, 1850 vagy 2250mm hosszú futószalaggal 

elérhető. Az öbötálcában leválasztásra került egy 

sarok, melyben a pénztágép elhelyezhető. A 

vezérlőegység és a pénztárfiók segíti a kezelő 

gyors munkáját. Illetve a hátsó területen 

elhelyezett futószalag is gyorsítja a kiszolgálást.

GEOBASIC F4 1100 850 3300 1450 600 1250 694 038

A nagy kiskereskedelmi terek pénztárpultja az 

F4R típus, amelyet a kezelő ergonómikus 

kényelmére terveztek és lehetővé teszi a 

leggyorsabb áthaladást a pénztársoron. A 

pénztárgép a medence öböl sarkába helyezhető 

a pénzfiók pedig a széles 600 mm-es központi 

részben kapott helyet. A kiegészítő medence 

görgő fokozza mind a kezelői tevékenységet, 

mind a szolgáltatást az ügyfél számára.

GEOBASIC F4R 1100 850 3300 1450 600 1250 652 212

A nagy kiskereskedelmi terek pénztárpultja, 

amelyet a kezelő ergonómikus kényelmére 

terveztek és lehetővé teszi a termékek hatékony 

áramlását. A medencében egy sarok található, 

ahol mind a nyomtatót, mind a pénzfiókot lehet 

elhelyezni, lehetővé téve a kezelő számára, hogy 

45 ° -kal balra kommunikáljon a vásárlóval, és 

ezzel csökkenti a forgás általi időveszteséget. 

Annak ellenére, hogy a középső rész 400mm, a 

medence két ügyfél termékeit is képes 

befogadni.

GEOBASIC F6 1100 850 2900 1450 400 1050 554 998

A H2 GEOBASIC típus teljes hossza 2300 mm-től 

3300 mm-ig választható ezzel minden üzlettípus 

számára megfelelő megoldás. Az a típus alapja 

lehet a későbbi tandem kialakításoknak 

forgalomnövekedés esetén. Az ár tartalmazza a 

vezérlőegységet és a 600 mm-es központi 

részben elhelyezhető zárható pénzfiókot 

pénztálcával.

GEOBASIC H2 1100 850 2300 850 600 850 493 468

A TANDEM1 típus a legkisebb helyen tudja 

megoldani a két munkaállomást, egyszerűen 

gyorsan biztosítja az áthaladást a kasszáknál.

GEOBASIC TANDEM1 3500 850 400 850 834 636

Ez a tandem konfiguráció bal és jobb 

pénztárpult egységet tartalmaz. Ezt a 

konfigurációt egy 600 mm széles központi rész 

és keskeny medence jellemzik. A Tandem 2 

konfiguráció közel 30% -kal csökkenti a sor 

kialakulását. Ugyanazon területen több kezelő 

biztosítja a gyorsabb áthaladást. A Tandem 1 

modellhez képest a Tandem 2 jobban 

ergonómikus elrendezésű.

GEOBASIC TANDEM2 1100 850 3700 850 600 650 942 711

Ez diszkontokba vagy hasonló méretű üzletek 

számára ajánlott, ahol a helytakarékosság 

elsőbbséget élvez. Hosszú elülső szállítószalaggal 

rendelkezik a több ügyfél kiszolgálása érdekében 

és egy kis elforduló medence (650 mm) a hátsó 

részén. Ez a modell arra kényszeríti az ügyfelet, 

hogy azonnal helyezze el a terméket a kocsiban.

GEOBOX B5 1250 850 2200 1250 400 550 565 922

GEOBOX termékcsalád tartalmazza a vezérlőegységet is!
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Ez a pénztárpult bármely üzlettípus számára 

megfelelő választás lehet a 2300 mm-es 

hosszával és széles medence területével. Igény 

szerint a méretek változathatók. A GEOBOX 

típusok tartalmazzák a vezérlőegységet. A 

pénztárszámlálónak 400 mm-es központi része 

van, és a kezelő 45 ° -ban fogadja az ügyfelet.

GEOBOX D1 1250 850 2300 1050 400 850 562 954

Hagyományos pénztárpult bármely 

üzlethelyiséghez, a Szupermarketektől (100 és 

399 négyzetméter közötti kiskereskedelmi 

helyek) a Hipermarketig (2500 négyzetméteres 

kiskereskedelmi terület). A medencében 

hengerek található, és elég széles ahhoz, hogy 

két ügyfél egyszerre csomagolhasson. A 600 mm-

es központi rész a vonalkód-szkennert és a 

pénztárgépet egyesítheti, lehetővé téve a kezelő 

számára, hogy szemben fogadja a vásárlót.

GEOBOX D4R 1250 850 3300 1450 600 1250 735 512

A nagy kiskereskedelmi terek pénztárpultja, 

lehetővé teszi az áru hatékony áramlását a 

méreteivel. A 600 mm-es központi rész, a 

pénztárgép a medence sarokba helyezhető, 

amelyek lehetővé teszik a nyomtató számára, 

hogy még mindig két csomagolási terület 

maradjon szabad. A kiegészítő medence görgő  

fokozza mind a kezelői tevékenységet, mind a 

szolgáltatást az ügyfél számára.

GEOBOX F4R 1250 850 3300 1450 600 1250 746 628

Hagyományos pénztárpult bármely 

üzlethelyiséghez, a Szupermarket vagy a 

Minimarketektől(100 és 399 négyzetméter 

közötti kiskereskedelmi helyek)  a Hipermarketig 

(2500 négyzetméteres kiskereskedelmi terület) . 

A széles medencében két ügyfél is tud 

csomagolni. A 600 mm-es középső rész a 

vonalkód-olvasót és a pénztárgépet egyesítheti, 

lehetővé téve az üzemeltető számára, hogy 

frontálisan találkozzon az ügyféllel.

GEOSTAR D3 1100 850 2500 1050 600 850 607 505

A nagy kiskereskedelmi terek pénztárpultja, 

amelyet az kezelő ergonómikus kényelmére 

terveztek és lehetővé teszi az áru hatékony 

áramlását. A 600 mm-es központi részben a 

szkenner és a medence  sarokban a pénztárgép 

helyezhető el. A típuson belül többfajta 

méretkialakítás is kérhető.

GEOSTAR F3 1100 850 3100 1450 600 1050 650 209

H2 pénztárpult közepes üzleteknek ajánlott. Az 

M2 modellhez kombinálható a tandem 

megoldások létrehozása, és ezáltal a pénztárak 

számának növelése később is lehetséges. Ez 

megoldás egy hagyományos pénzfiókot és egy 

vezérlőegységeit is tartalmaz. A pénztár 

számlálónak 600 mm-es központi része van, és a 

kis medence ellenére bármely típusú üzletben 

használható.

GEOSTAR H2 1100 850 2700 1050 600 1050 578 317

GEOSTAR termékcsalád tartalmazza a vezérlőegységet is!
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Ez a szigetkonfiguráció, amely az F4 modellből 

származik, és két egymás melletti egységből áll. 

Mindkettőnek 600 mm-es központi része van a 

szkennerhez és a pénzfiókhoz és a 

medencehengerek pedig segítik a termékek 

könnyebb mozgatását.. Ennek a típusnak a fő 

jellemzője a V-típusú medence, amely központi 

PMMA védelemmel van ellátva. Ez az 

esztétikailag kellemes pénztárpult megoldás 

nagy kiskereskedelmi terek számára.

GEOSTAR ISOLA BAG R 2400 850 3300 1250 600 1450 1 640 044

Ez a tandem konfiguráció bal és jobb 

pénztárpultot tartalmaz. Ebben a 

konfigurációban egy 600 mm széles központi 

rész és keskeny medence biztosítja a gyors 

kiszolgálást. A Tandem 2 konfiguráció közel 30% -

kal csökkenti az áthaladási akadályokat. Ez a 

pénztárpult különösen alkalmas a nagy 

kiskereskedelmi terekre, mivel csökkenti a 

torlódás kialakulását, a nagyobb számú 

pénztáregység létrehozása kisebb területen 

megoldja a hosszú sorok kialakulását.  A 

kisméretű medence miatt ez a pénztár a gyors 

kis mennyiségű vásárlásokkal jellemezhetők. A 

Tandem 1 modellhez képest a Tandem 2 jobban 

ergonómikus.

GEOSTAR TANDEM2 1100 850 4500 1050 600 1050 1 156 574

Ajánlott a kiskereskedelmi üzletekben vagy a 

Diszkont üzletekben. A széles futószalag (650 

mm a szokásos 550 mm-rel szemben) nagyobb 

teret és kényelmet kínál az áru felhelyezésekor. 

Ez a pénztárpult 700 mm széles központi részt 

kínál, amely a legszélesebb az egész Geoclass 

termékcsaládban. Minden Geonomic 

pénztárpult beépített és előkábeles 

vezérlőpanellel rendelkezik.

GEONOMIC M9 1100 850 3300 1650 700 950 417 530

Pénztárpult nagyon kis üzleteknek. 

Rozsdamentes és ütésálló, amely 690 mm széles 

felhelyező területetet (a szokásos 550 mm-rel 

szemben) nyújt nagyobb kényelmet és 

könnyebbséget az áruk felhelyezésekor. Ez a 

pénztár számláló egy nagyon széles 400mm-es 

központi részt és egy frontális üzemeltetési 

megközelítést kínál. Az egyedülálló, 950 mm 

hosszú medence karcolásálló rozsdamentes acél 

alsó felülete elegendő helyet biztosít ahhoz, 

hogy a kezelő optimálisan hatékonyan 

dolgozzon az 1100 mm széles elülső részének 

köszönhetően.

GEONOMIC D8 STATIC 1100 850 2200 850 400 950 246 868

A legkisebb üzleteknek is megoldást nyújt. 

Rozsdamentes acél pihenőfelületet tartalmaz, 

amely 690 mm széles előlapot (a szokásos 550 

mm-rel szemben) nyújt nagyobb kényelmet és 

könnyebbséget az áruk felhelyezésekor. Ez a 

pénztárpult egy nagyon széles 600mm-es 

központi részt és egy frontális üzemeltetési 

megközelítést kínál, ahol egy pénztárgép 

telepíthető (nem tartozék). Az egyedülálló, 950 

mm hosszú PVC-medence karcolásálló 

rozsdamentes acél alsó felülete biztosítja a 

helytakarékos tárolási kapacitást a 690 mm 

széles méretével.

GEONOMIC M9 STATIC 1100 850 2200 550 700 950 270 747

Alapszínek


