
 

Rychlost 

posuvu 

16 cm / s 

 

Max zatížení 

pásu 

40 kg / bm 

                

Certifikát CE 

LINIE ACX moderní 

modulová  konstrukce 

variabilita a řešení 

vstřícnost a 

pohodlí pro 

zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Výkon  

110W 

 

 

Napájení 

230V / 50Hz 

 

 

Hlučnost 

do 65dB 

 

 

Barvy 

katalog RAL                

Délka                Délka pásu             Výška                

Hmotnost 

80-110 kg 



 

Rychlost 

posuvu 

16 cm / s 

 

Max zatížení 

pásu 

40 kg / bm 

                

Certifikát CE 

LINIE ACX moderní 

modulová  

konstrukce 

variabilita a řešení 

vstřícnost a 

pohodlí pro 

zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Výkon  

110W 

 

 

Napájení 

230V / 50Hz 

 

 

Hlučnost 

do 65dB 

 

 

Barvy 

katalog RAL                

Délka                Délka pásu             Výška                

Hmotnost 

80-110 kg 



 

Rychlost 

posuvu 

16 cm / s 

 

Max zatížení 

pásu 

40 kg / bm 

                

Certifikát CE 

LINIE ACX moderní 

modulová  

konstrukce 

variabilita a řešení 

vstřícnost a 

pohodlí pro 

zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Výkon  

110W 

 

 

Napájení 

230V / 50Hz 

 

 

Hlučnost 

do 65dB 

 

 

Barvy 

katalog RAL                

Délka                Délka pásu               Výška                

Hmotnost 

80-110 kg 



 

Rychlost 

posuvu 

16 cm / s 

 

Max zatížení 

pásu 

40 kg / bm 

                

Certifikát CE 

LINIE ACX moderní 

modulová  

konstrukce 

variabilita a řešení 

vstřícnost a 

pohodlí pro 

zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Výkon  

110W 

 

 

Napájení 

230V / 50Hz 

 

 

Hlučnost 

do 65dB 

 

 

Barvy 

katalog RAL                

Délka                Délka pásu             Výška                

Hmotnost 

160-220 kg 



 

Rychlost 

posuvu 

16 cm / s 

 

Max zatížení 

pásu 

40 kg / bm 

                

Certifikát CE 

LINIE ACX moderní 

modulová  

konstrukce 

variabilita a řešení 

vstřícnost a 

pohodlí pro 

zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Výkon  

110W 

 

 

Napájení 

230V / 50Hz 

 

 

Hlučnost 

do 65dB 

 

 

Barvy 

katalog RAL                

Délka                Délka pásu             Výška                

Hmotnost 

160-220 kg 







 

Rychlost 

posuvu 

16 cm / s 

 

Max zatížení 

pásu 

40 kg / bm 

                

Certifikát CE 

MODEL SELGROS variabilita a řešení 

bezproblémový 

přesun zboží       

z velkoskladu                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Výkon  

290W 

 

 

Napájení 

230V / 50Hz 

 

 

Hlučnost 

do 65dB 

 

 

Barvy 

katalog RAL                

                           Rozměr                

Hmotnost 

150-210 kg 

snadný přístup 

ke zboží 



 Délka                Délka pásu               Výška                

 

Rychlost 

posuvu 

16 cm / s 

 

Max zatížení 

pásu 

80 kg / bm 

                

Certifikát CE 

LINIE GKX moderní 

řešení pro diskonty a 

hypermarkety 

 

variabilita a řešení 

vstřícnost a 

pohodlí pro 

zákazníka                

 

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Výkon  

110W 

 

 

Napájení 

230V / 50Hz 

 

 

Hlučnost 

do 65dB 

 

 

Barvy 

katalog RAL                

Hmotnost 

240-320 kg 



 

Rychlost 

posuvu 

16 cm / s 

 

Max zatížení 

pásu* 

40 kg / bm 

                

Certifikát CE 

LINIE DOX  

moderní modulová 

konstrukce 

variabilita a řešení 

vstřícnost a 

pohodlí pro 

zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Výkon  

110W 

 

 

Napájení 

230V / 50Hz 

 

 

Hlučnost 

do 65dB 

 

 

Barvy 

katalog RAL                

Délka                Délka pásu              Výška                

Hmotnost 

160-220 kg 

užití posuvného 

pásu nebo rolny 

pro verzi s posuvným pásem 



 

Rychlost 

posuvu 

16 cm / s 

 

Max zatížení 

pásu 

40 kg / bm 

                

Certifikát CE 

LINIE GKX moderní 

řešení pro diskonty a 

hypermarkety 

variabilita a řešení 

vstřícnost a 

pohodlí pro 

zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Výkon  

110W 

 

 

Napájení 

230V / 50Hz 

 

 

Hlučnost 

do 65dB 

 

 

Barvy 

katalog RAL                

Délka                Délka pásu               Výška                

Hmotnost 

80-110 kg 



 

Rychlost 

posuvu 

16 cm / s 

 

Max zatížení 

pásu 

40 kg / bm 

                

Certifikát CE 

LINIE GKX moderní 

řešení pro diskonty a 

hypermarkety 

variabilita a řešení 

vstřícnost a 

pohodlí pro 

zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Výkon  

110W 

 

 

Napájení 

230V / 50Hz 

 

 

Hlučnost 

do 65dB 

 

 

Barvy 

katalog RAL                

Délka                Délka pásu               Výška                

Hmotnost 

80-110 kg 



 

Rychlost 

posuvu 

16 cm / s 

 

Max zatížení 

pásu 

40 kg / bm 

                

Certifikát CE 

LINIE GKX moderní 

řešení pro diskonty a 

hypermarkety 

variabilita a řešení 

vstřícnost a 

pohodlí pro 

zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Výkon  

110W 

 

 

Napájení 

230V / 50Hz 

 

 

Hlučnost 

do 65dB 

 

 

Barvy 

katalog RAL                

Délka                Délka pásu               Výška                

Hmotnost 

80-110 kg 



 

Rychlost 

posuvu 

16 cm / s 

 

Max zatížení 

pásu 

40 kg / bm 

                

Certifikát CE 

LINIE GKX moderní 

řešení pro diskonty a 

hypermarkety 

variabilita a řešení 

vstřícnost a 

pohodlí pro 

zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Výkon  

110W 

 

 

Napájení 

230V / 50Hz 

 

 

Hlučnost 

do 65dB 

 

 

Barvy 

katalog RAL                

Délka                Délka pásu               Výška                

Hmotnost 

160-120 kg 



 

Rychlost 

posuvu 

16 cm / s 

 

Max zatížení 

pásu 

40 kg / bm 

                

Certifikát CE 

LINIE GKX moderní 

řešení pro diskonty a 

hypermarkety 

variabilita a řešení 

vstřícnost a 

pohodlí pro 

zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Výkon  

110W 

 

 

Napájení 

230V / 50Hz 

 

 

Hlučnost 

do 65dB 

 

 

Barvy 

katalog RAL                

Délka                Délka pásu               Výška                

Hmotnost 

160-120 kg 



 

Rychlost 

posuvu 

16 cm / s 

 

Max zatížení 

pásu 

80 kg / bm 

                

Certifikát CE 

LINIE GKX moderní 

řešení pro diskonty 

a hypermarkety 

variabilita a řešení 

vstřícnost a 

pohodlí pro 

zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Výkon  

110W 

 

 

Napájení 

230V / 50Hz 

 

 

Hlučnost 

do 65dB 

 

 

Barvy 

katalog RAL                

Délka                Délka pásu               Výška                

Hmotnost 

120-160 kg 



 

Rychlost 

posuvu 

16 cm / s 

 

Max zatížení 

pásu 

40 kg / bm 

                

Certifikát CE 

LINIE HCX moderní 

modulová konstrukce 
variabilita a řešení 

vstřícnost a 

pohodlí pro 

zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Výkon  

110W 

 

 

Napájení 

230V / 50Hz 

 

 

Hlučnost 

do 65dB 

 

 

Barvy 

katalog RAL                

Šířka                         Délka                      Výška                

Hmotnost 

40 kg 



pohled ze strany pokladní  

 

Rychlost 

posuvu 

16 cm / s 

 

Max zatížení 

pásu 

40 kg / bm 

                

Certifikát CE 

LINIE HCX moderní 

modulová konstrukce 
variabilita a řešení 

vstřícnost a 

pohodlí pro 

zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Výkon  

110W 

 

 

Napájení 

230V / 50Hz 

 

 

Hlučnost 

do 65dB 

 

 

Barvy 

katalog RAL                

Šířka                          Délka                        Výška                

Hmotnost 

40 kg 



pohled ze strany pokladní  

 

Rychlost 

posuvu 

16 cm / s 

 

Max zatížení 

pásu 

40 kg / bm 

                

Certifikát CE 

LINIE HCX moderní 

modulová konstrukce 
variabilita a řešení 

vstřícnost a 

pohodlí pro 

zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Výkon  

110W 

 

 

Napájení 

230V / 50Hz 

 

 

Hlučnost 

do 65dB 

 

 

Barvy 

katalog RAL                

Šířka                          Délka                        Výška                

Hmotnost 

40 kg 



pohled ze strany pokladní  

 

Rychlost 

posuvu 

16 cm / s 

 

Max zatížení 

pásu 

40 kg / bm 

                

Certifikát CE 

LINIE HCX moderní 

modulová konstrukce 
variabilita a řešení 

vstřícnost a 

pohodlí pro 

zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Výkon  

110W 

 

 

Napájení 

230V / 50Hz 

 

 

Hlučnost 

do 65dB 

 

 

Barvy 

katalog RAL                

Šířka                          Délka                        Výška                

Hmotnost 

60 kg 



 

Certifikát CE 

LINIE HX moderní 

modulová 

konstrukce 

variabilita a řešení 

vstřícnost a pohodlí 

pro zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Barvy 

katalog RAL                

Šířka                         Délka               Výška                

Hmotnost 

20 kg 

pohled ze strany pokladní 



 

Certifikát CE 

LINIE HX moderní 

modulová 

konstrukce 

variabilita a řešení 

vstřícnost a pohodlí 

pro zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Barvy 

katalog RAL                

Šířka                         Délka               Výška                

Hmotnost 

20 kg 

pohled ze strany pokladní 



 

Certifikát CE 

LINIE HX moderní 

modulová 

konstrukce 

variabilita a řešení 

vstřícnost a pohodlí 

pro zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Barvy 

katalog RAL                

Šířka                         Délka               Výška                

Hmotnost 

20 kg 

pohled ze strany pokladní 



 

Certifikát CE 

LINIE HX moderní 

modulová 

konstrukce 

variabilita a řešení 

vstřícnost a pohodlí 

pro zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Barvy 

katalog RAL                

Šířka                         Délka               Výška                

Hmotnost 

25 kg 

pohled ze strany pokladní 



 

Certifikát CE 

LINIE HX moderní 

modulová 

konstrukce 

variabilita a řešení 

vstřícnost a pohodlí 

pro zákazníka                
ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Barvy 

katalog RAL                

Šířka                         Délka               Výška                

Hmotnost 

20 kg 

pohled ze strany pokladní 



 

Certifikát CE 

LINIE HX moderní 

modulová 

konstrukce 

variabilita a řešení 

vstřícnost a pohodlí 

pro zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Barvy 

katalog RAL                

Šířka                         Délka               Výška                

Hmotnost 

40 kg 

pohled ze strany pokladní 



 

Certifikát CE 

LINIE HX moderní 

modulová 

konstrukce 

variabilita a řešení 

vstřícnost a pohodlí 

pro zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Barvy 

katalog RAL                

Šířka                         Délka                     Výška                

Hmotnost 

30 kg 

pohled ze strany pokladní 



 

Certifikát CE 

LINIE HX moderní 

modulová 

konstrukce 

variabilita a řešení 

vstřícnost a pohodlí 

pro zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Barvy 

katalog RAL                

Šířka                         Délka                     Výška                

Hmotnost 

30 kg 

pohled ze strany pokladní 



 

Certifikát CE 

LINIE HX moderní 

modulová konstrukce 
variabilita a řešení 

vstřícnost a pohodlí 

pro zákazníka                
ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Barvy 

katalog RAL                

Šířka                         Délka                      Výška                

Hmotnost 

10 kg 

pohled od strany pokladní 



 

Certifikát CE 

LINIE HX moderní 

modulová konstrukce 
variabilita a řešení 

vstřícnost a pohodlí 

pro zákazníka                
ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Barvy 

katalog RAL                

Šířka                         Délka                      Výška                

Hmotnost 

8 kg 

pohled od strany pokladní 



 

Certifikát CE 

LINIE HX moderní 

modulová konstrukce 
variabilita a řešení 

vstřícnost a pohodlí 

pro zákazníka                
ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Barvy 

katalog RAL                

Šířka                         Délka                      Výška                

Hmotnost 

10 kg 

pohled od strany pokladní 



 

Certifikát CE 

LINIE HX moderní 

modulová konstrukce 
variabilita a řešení 

vstřícnost a pohodlí 

pro zákazníka                
ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Barvy 

katalog RAL                

Šířka                         Délka                      Výška                

Hmotnost 

10 kg 

pohled ze strany pokladní 



 

Certifikát CE 

LINIE HX moderní 

modulová 

konstrukce 

variabilita a řešení 

vstřícnost a pohodlí 

pro zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Barvy 

katalog RAL                

Šířka                         Délka                   Výška                

Hmotnost 

20 kg 







 

LINIE MCX  ideální 

řešení pro 

zabudování 

variabilita a řešení 

vstřícnost a pohodlí 

pro zákazníka                

vysoký standard   

a ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

                                  L1                        Výška          

Výkon  

110W 

 

 

Napájení 

230V / 50Hz 

 

 

Hlučnost 

do 65dB 

 

 

Hmotnost 

17-41 kg                

Rychlost 

posuvu 

16 cm / s 

 

Max zatížení 

pásu 

40 kg / bm 

                

Certifikát CE 



 

ideální řešení pro 

zabudování variabilita a řešení 

vstřícnost a pohodlí 

pro zákazníka                
vysoký standard   

a ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

délka                    šířka                       výška          

 

Hmotnost 

2,5 kg                

                

Certifikát CE 



 

ideální řešení pro 

zabudování variabilita a řešení 

vstřícnost a pohodlí 

pro zákazníka                
vysoký standard   

a ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

délka                    šířka                       výška          

 

Hmotnost 

4 kg                

                

Certifikát CE 



 

LINIE RCX  ideální 

řešení pro 

zabudování 

variabilita a řešení 

vstřícnost a pohodlí 

pro zákazníka                

vysoký standard   

a ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

L                               L1                       Výška    

VýškaVýška          

Výkon  

110W 

 

 

Napájení 

230V / 50Hz 

 

 

Hlučnost 

do 65dB 

 

 

Hmotnost 

17-41 kg                

Rychlost 

posuvu 

16 cm / s 

 

Max zatížení 

pásu 

40 kg / bm 

                

Certifikát CE 



 

LINIE RCX  ideální 

řešení pro 

zabudování 

variabilita a řešení 

vstřícnost a pohodlí 

pro zákazníka                

vysoký standard   

a ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

L                               L1                          Výška    

VýškaVýška          

Výkon  

110W 

 

 

Napájení 

230V / 50Hz 

 

 

Hlučnost 

do 65dB 

 

 

Rychlost 

posuvu 

16 cm / s 

 

Max zatížení 

pásu 

40 kg / bm 

                

 

Certifikát CE 

Hmotnost 

17 - 30 kg                

 



 

LINIE RCX  ideální 

řešení pro 

zabudování 

variabilita a řešení 

vstřícnost a pohodlí 

pro zákazníka                

vysoký standard   

a ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

L                               L1                          Výška    

VýškaVýška          

Výkon  

110W 

 

 

Napájení 

230V / 50Hz 

 

 

Hlučnost 

do 65dB 

 

 

Rychlost 

posuvu 

16 cm / s 

 

Max zatížení 

pásu 

40 kg / bm 

  

Certifikát CE 

Hmotnost 

17 - 41 kg                

 



 

LINIE RX  ideální 

řešení pro 

zabudování 

variabilita a řešení 

vstřícnost a pohodlí 

pro zákazníka                

vysoký standard   

a ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Šířka                       Délka                   Výška    

VýškaVýška          

Barvy 

Katalog RAL 

 

 

 

Certifikát CE 

Hmotnost 

17 - 41 kg                

 



Šířka                       Délka                      Výška                

 

LINIE SX 

přizpůsobena do 

malých prostor 

funkční  a 

elegantní vzhled 

vstřícnost a 

pohodlí pro 

zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Barvy 

katalog RAL                

Hmotnost  

20 kg                

Certifikát 

CE 



Délka                     Šířka                     Výška                

 

LINIE SX moderní 

modulová  kostrukce 

variabilita a řešení 

vstřícnost a 

pohodlí pro 

zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Barvy 

katalog RAL                
Hmotnost  

160 – 220 kg                

Certifikát 

CE 

posuvný pás nebo 

rolny  



 

LINIE SX moderní 

modulová  kostrukce 

variabilita a řešení 

vstřícnost a 

pohodlí pro 

zákazníka                

ergonomie  

pracovního místa 

pro pokladní               

Barvy 

katalog RAL                
Hmotnost  

160 – 220 kg                

Certifikát 

CE 

posuvný pás nebo 

rolny  

Délka                     Šířka                     Výška                
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